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Sessió 16 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 minuts. Presideix David Mejía Ayra, acom-

panyat 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, Ignacio 

Martín Blanco i Blanca Victoria Navarro Pacheco , pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalma-

ses i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard Pujol i Bonell, Josep Riera i Font i Anna Tarrés i 

Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Jenn Díaz Ruiz, José Rodríguez 

Fernández i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva Gallar-

do, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular 

de Catalunya.

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

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

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

Cata lunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

Audiovisuals.

El president

Bé; bon dia a tots i a totes, benvinguts a una nova sessió a la Comissió de Control 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Donar la benvinguda a la presidenta en funcions, al director de TV3 i al director 
de Catalunya Ràdio, així com al Comitè d’Empresa i als membres de la corporació.

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre 
les noves mobilitzacions dels treballadors de Televisió de Catalunya 
pels assumptes laborals encallats i sobre la manca de transparència 
i l’obligació de respondre a les sol·licituds d’informació dels diputats 
(retirades)
322-00145/12 i 322-00146/12

Comentar-los que s’han retirat les preguntes 16 i 17 de Catalunya en Comú Po-
dem. 

No sé si hi ha alguna substitució d’algun grup parlamentari. Senyor Riera...

Josep Riera i Font

La diputada Anna Tarrés substitueix el diputat Eduard Pujol, que s’incorporarà 
més tard.

Gràcies.

El president

Raquel Sans...

Raquel Sans Guerra

Sí; el diputat José Rodríguez substitueix la diputada Adriana Delgado.

El president

D’acord. Bé; doncs si no hi ha cap més substitució, començaríem amb l’ordre del 
dia, que és el primer punt, sobre preguntes amb resposta oral als òrgans de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la promoció 
del programa Preguntes freqüents

323-00189/12

I començaríem amb la primera pregunta, dirigida al director de Televisió de Ca-
talunya, sobre la promoció del programa Preguntes freqüents. (Remor de veus.) I la 
formula el diputat Ignacio Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí; bon dia, senyor Sanchis. Señor Sanchis, usted dirige una televisión que miente, 
manipula, blanquea sistemáticamente el terrorismo y menosprecia o desprecia, tam-
bién, a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, a aquellos que pagamos con nues-
tros impuestos esa misma televisión. Sé que usted está reprobado por esta cámara y 
que, a pesar de ello, permanece tan pancho, sentado en esta silla, por lo que puedo 
intuir su respuesta. Pero al menos, déjeme que le haga la pregunta: ¿no le da vergüen-
za dirigir una televisión pública que miente, manipula, blanquea sistemáticamente el 
terrorismo y desprecia a más de la mitad de los catalanes?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula; bon dia.

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

No.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Señor Sanchis, realmente la tentación es no repreguntar, porque ante su respuesta, 
después de lo que hemos visto estas semanas, sorprende que quien dirige la televi-
sión que está haciendo lo que está haciendo estas semanas, TV3, no tenga ni la más 
mínima decencia de decir «me da vergüenza, efectivamente», por lo menos en mo-
mentos..., ver como en una televisión pública se entrevista a un condenado por terro-
rismo no arrepentido, como el señor Otegi, de forma sistemática, prácticamente cada 
semana lo tenemos en TV3, como si fuera prácticamente un héroe.

TV3 se ha convertido en un auténtico sumidero de hispanofobia. Como también 
es verdad –y eso no se lo digo por primera vez– que ustedes no han hecho más que 
degradar la profesión periodística e intoxicar nuestra opinión pública, pero créame, 
señor Sanchis, desde que conocimos la sentencia del Tribunal Supremo sobre la se-
dición que perpetró el anterior Gobierno de la Generalitat, ustedes han tocado fondo 
como..., han tocado techo como aparato de propaganda, pero han tocado suelo como 
televisión pública de calidad.

Le felicito, señor Sanchis, han conseguido ustedes su objetivo de convertir TV3 
en una televisión infumable para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. El úl-
timo episodio lo hemos visto recientemente, con la enésima entrevista a Arnaldo 
Otegi en TV3, y muy especialmente con la vergonzosa promoción en la que aparece 
el terrorista no arrepentido, compadreando con la presentadora, como si fuera, el se-
ñor Otegi, el amigo de los niños y no un terrorista no arrepentido –insisto. Y con la 
canción Forever Young de fondo.

Yo creo que el tratamiento que se le da al señor Otegi en TV3..., no creo que tenga 
parangón con ninguna otra televisión pública del mundo. Insisto: presentándole como 
un personaje entrañable, afable, cuando es un personaje que ha sido el líder político 
de una banda terrorista, del brazo político de una banda terrorista, y por tanto, señor 
Sanchis, yo le pido, y casi le diría que, por decencia, le exijo, que dejen de blanquear 
el terrorismo, dejen de intoxicar nuestra opinión pública y dejen de degradar el deba-
te público catalán y la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña.

Gracias, señor Sanchis.
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El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Li he dit que no em fa vergonya, perquè evidentment no par-
ticipe de la seua manera d’entendre què és la nostra feina o la meua feina, perquè 
si participara d’aquesta manera no només és que dimitiria, sinó és que em tiraria 
per la finestra. I, per tant, és evident que no compartisc les seues valoracions, i no 
passa res.

Vull dir, que estem aquí, precisament, una mica per explicar-nos. I no passa 
res. I no compartisc les seues expressions, perquè a mi em fa l’efecte que sempre 
són molt desorbitades i molt exagerades. Vostè ha dit «per enèsima vegada i aquest 
senyor es passa el dia en TV3», i jo, en el programa FAQS, només tinc constància 
de dues aparicions. I li puc fer la llista de presentacions i aparicions en el progra-
ma Preguntes freqüents i veurà com, al final, resulta que hi ha 5 persones convida-
des de Junts per Catalunya, 4 d’Esquerra Republicana, 2 de Ciutadans, 2 del PSC, 
2 dels comuns, 2 de la CUP, 2 del PP, 2 del PDECAT, 1 de Podemos, 1 de Front 
Republicà, 2 vegades Arnaldo Otegi... I em sembla –i com sempre– que parlem 
amb vostès i que ens referim en aquests termes a la programació que fem..., a mi 
em fa l’efecte de que vostès no només fan sinècdoque, sinó sinècdoque exagerada. 
No només és la part pel tot, sinó una part absolutament desfigurada.

El senyor Otegi no és una excepció en el FAQS. En principi, moltes vegades, gai-
rebé totes les vegades, es fa una promoció amb els polítics que van a entrevistar-se al 
programa i/o personatges importants. Aquí tinc apuntats, per exemple, gags de plató, 
perquè és un tipus de programa que, si bé és informatiu, també està en un terreny 
d’una informació pròxima també a l’entreteniment. És a dir, que utilitza fórmules que 
no són habituals en els programes informatius –per dir-ho així–, seriosos i transcen-
dents, sinó que van..., i vostè ja ho veu, és una mica, també, una espècie de progra-
ma d’entreteniment, xou televisiu, dins de la serietat que comporten i que demanen, 
també, els convidats que tenen.

Aleshores, s’han fet gags amb Pedro J. Ramírez; s’han fet gags amb Josep Antoni 
Duran i Lleida; s’han fet gags amb José Bono –que recorde. És a dir, el gag..., rebai-
xant el concepte de gag, i aplicant-lo a un petit comentari previ per utilitzar com a pro-
moció, és un recurs freqüent del FAQS, i tant se val el convidat que vinga. Respecte a 
l’opinió que a vostè li semble o li parega el senyor Otegi, d’acord, vull dir, segurament 
les podem compartir; em fa l’efecte, també, que aquest senyor ha complit condemna 
–crec, no?– i, per tant, que davant de la justícia aquest senyor ja ha saldat el seu deute 
amb la societat.

Si a vostè li sembla que no, doncs, lo que ha de fer és denunciar aquest senyor o 
instar la fiscalia perquè ho faça. Però mentrestant, és una persona que ha complit la 
condemna que li van posar els tribunals i que va a un programa pel seu interès social 
i polític, com tants i tants altres.

I si vostè no el creu interessant o el creu reprovable, doncs, torne a dir-li: no pas-
sa res, senzillament...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Perdó, president. Senzillament, discrepem.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 
informatiu de l’opinió d’Amnistia Internacional sobre la sentència 
del Tribunal Suprem

323-00190/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la sentència del Tribunal Suprem, i la formula el diputat Martín Barra, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, president; buenos días, señor Sanchis. Respecto a este último informe 
de Amnistía Internacional, sobre el proceso independentista, este que pregonan us-
tedes a bombo y platillo todos los días –a los anteriores ni caso, claro–, ¿qué opinión 
le merece el tratamiento informativo que ha hecho TV3?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. A l’espera de la rèplica i de lo que vostè em comentarà ara, 
li diré que em sembla que vam fer una informació adequada i ajustada a la impor-
tància dels fets.

El president

Senyor Barra, té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Gracias. Mire, le decía que a los anteriores ni caso porque El Nacional –que su-
pongo que es un medio de confianza para usted–, en noviembre de 2017: «Amnistía 
Internacional niega que haya presos políticos catalanes.» Amnistía Internacional, oc-
tubre 2018: dice Amnistía que, por norma general, siempre evitan utilizar el término 
«presos políticos», que prefieren «presos de conciencia», pero que eso tampoco es 
aplicable al caso catalán. Y ustedes todo esto..., ni caso, a darle la matraca con los 
presos políticos.

Respecto al último informe... Una curiosidad, por cierto: Amnistía Internacional 
no menciona el delito de malversación. Será para que no nos confundamos con los 
EREs, con los Gürtel o con esta noticia: «Un testaferro sacó tres millones de euros de 
TV3 y los entregó a Convergencia.» 

Bien; respecto a la información que ustedes dan, han omitido que Amnistía Inter-
nacional considera que en ningún caso se han vulnerado las garantías de un juicio 
justo. Y Amnistía Internacional asistió a todas las sesiones.

Amnistía reconoce que la condena a los Jordis es por ser los líderes de un «levan-
tamiento multitudinario generalizado», etcétera, y que esta consideración del Supre-
mo permitiría «excluir la sedición» en otros casos. Sobre los miembros del Govern 
y del Parlament, también dice que «la sentencia les atribuye responsabilidad por he-
chos que no se encontrarían amparados por el ejercicio de su libertad de reunión y 
expresión o de la desobediencia civil y, por tanto, pueden ser legítimamente sancio-
nables de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.» 

Igual que el Síndic del procés, ustedes, los voceros del procés, son unos grandes 
especialistas en el cherry picking: solo ven lo que les interesa, para dar la apariencia 
de que les dan la razón en todo. ¿Cuándo van a mostrar algo de coherencia? Si tanto 
les gustan los informes de Amnistía Internacional, dejen ya de una vez de hablar de 
presos políticos. En fin, ya sabemos que la coherencia no es su fuerte.

Gracias.

El president

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

Moltes gràcies, president. No, no... Perdone, però s’equivoca profundament. Se-
gons vostès, nosaltres som coherentment..., una sèrie de barbaritats: som coherents en 
la manipulació, som coherents en la tergiversació, som coherents en la mentida, som 
coherents en el fanatisme... si som molt coherents; no sé per què em diu ara que no 
som coherents. Si, segons vostès, nosaltres som..., nosaltres i jo personalment, som lo 
pitjor que hi ha a la humanitat.

Li respondré una mica per parts això que diu, «solo ven lo que les interessa»: i 
vostè també –i vostè també. I vostè dirà: «Bé, clar, però jo soc un polític i vostès 
tenen –evidentment– un paper, una obligació de servei públic.» I li diré: «Sí, però 
resulta que també tenim una cosa que per a vostè no deu ser important, i que es diu 
“criteri periodístic”, i que segurament discreparem en ell.» Vostè..., no sé si és pe-
riodista, senyor diputat; però mire, hi ha aquestes coses. I sí, de vegades hi ha un 
criteri periodístic i aleshores hi ha notícies que consideres que són importants per a 
una cosa i notícies que consideres que són importants per a una altra.

En el cas de l’informe d’Amnistia, home, vostès parteixen de la base –i jo tam-
bé– de que vivim en un estat de dret i que en un estat de dret i en una democràcia 
plena i madura com l’espanyola, determinades coses no podrien passar, i que si una 
entitat de la importància d’Amnistia Internacional fa un dictamen i arriba a la con-
clusió de que hi ha dues persones que han estat acusades i condemnades i que no 
han d’estar en la presó, resulta que això és bastant important.

Si diu que durant tota la vista es van seguir els procediments adequats, resulta 
que això és lo que ha de passar en un estat de dret, no?, i homologable com Espanya. 
Per tant, això, aplicant la teoria del que són notícies de good news, not news o de pas 
de nouvelles, bonnes nouvelles, resulta que això no és tan notícia. Resulta que el que 
sí que és notícia és quan un estat de dret produeix una sentència que resulta que no 
és d’acord amb els criteris d’una entitat com Amnistia Internacional.

I encara li’n diré una altra: Amnistia Internacional pot fer tots els informes que 
vulga i nosaltres intentem parlar-ne sempre, i valorem uns elements o uns altres en 
funció del nostre criteri. Però el que no fan ni Amnistia Internacional ni vostès és 
marcar-nos la línia, i el nostre llibre d’estil, i el nostre criteri periodístic, encara que 
ho intenten cada dia; i ens diuen a qui hem d’entrevistar, quines preguntes els hem 
de fer, com hem de fer la informació... És fantàstic, perquè supose que si algun dia, 
en aquest sentit, vostès estan dins del Consell de Govern de la corporació, doncs po-
drien acabar fent vostès tota la informació per estar satisfets amb la feina dels profes-
sionals. El que no farem nosaltres, senyor diputat, és de cap manera, fer vàlides les 
teories d’uns altres com els nostres propis criteris. El que sí que fem és parlar-ne; el 
que sí que fem és parlar-ne i informar-ne.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista 
a un representant d’Arran al programa Preguntes freqüents

323-00191/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’entrevista a un representant d’Arran al programa Preguntes freqüents, i la for-
mula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí; senyor Sanchis, divendres passat, en el programa de Preguntes freqüents de 
TV3, va tenir lloc una taula rodona, en què se suposava que es parlava del concepte 
de «protesta» en general; que a la pràctica, va acabar sent el mateix de sempre: un 
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enfilall de mentides sobre la democràcia espanyola i sobre els cossos i forces de se-
guretat de l’Estat.

A la taula hi havia quatre persones, de les quals tres es van passar tota la seva in-
tervenció dient que Espanya era un estat opressor, un estat repressor; que hi havia pre-
sos polítics a Espanya, que hi havia exiliats, represaliats i no sé quantes altres coses 
més, que intentaven posar en dubte la democràcia espanyola. Van parlar de l’Estat, 
doncs, en uns termes com si Espanya no fos un estat democràtic. I l’altre quart de la 
taula, que va ser molt més ponderat, va dir que era una ofensa per a les víctimes de 
la dictadura franquista comparar els nostres cossos i forces de seguretat actuals amb 
els del franquisme, tot i que va acabar dient que la policia del nostre país té tics fran-
quistes.

En fi, un altre exemple de la proverbial pluralitat de TV3. Però potser el fet més 
destacat del programa en aquella ocasió va ser la presència d’una representant d’Ar-
ran a la taula, que va passar per TV3 com sempre passen aquells que practiquen o 
almenys justifiquen la violència contra els no independentistes. No oblidem que Ar-
ran és una organització juvenil, pròxima a la CUP, que entre altres coses ha prota-
gonitzat diversos atacs a autobusos turístics, ha assenyalat la casa del jutge Llarena 
amb pintades amenaçadores i ha destrossat la seu de partits com ara Ciutadans i el 
PP a cops de martell.

Com a diputat de Ciutadans, però sobretot com a ciutadà català votant de Ciuta-
dans, que paga religiosament els seus impostos, em sembla inadmissible que s’entre-
visti amb guant de seda i presentant-la com una víctima de l’opressió de l’Estat, una 
representant, una organització antidemocràtica, que rebenta a cops de martell seus d’al-
tres partits polítics. Òbviament, no se li va preguntar en cap moment pels seus atacs 
a la convivència democràtica; òbviament, no se li va fer cap retret per la seva actitud 
clarament autoritària i clarament totalitària envers la resta de partits polítics. Aquesta 
entitat, aquesta organització, hi insisteixo, relacionada, pròxima a les joventuts de la 
CUP, en tot cas, es dedica a rebentar a cops de martell seus d’altres partits. 

Senyor Sanchis, de veritat, vostè creu que això és raonable, en una televisió pú-
blica que ha de respectar el conjunt dels ciutadans que estem representats en aquesta 
cambra, quan s’està normalitzant, banalitzant i blanquejant una organització, que el 
que fa és, efectivament, terrorisme als carrers, i el que fa és rebentar seus de partits 
a cops de martell?

Li torno a insistir, Senyor Sanchis, potser tinc més sort ara, després d’haver-li 
explicat això...

El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

Senyor Sanchis, no li fa vergonya dirigir una televisió així?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No. I ara li ho explicaré una miqueta més, si vostè m’ho permet. Vostè va veure 
ahir –és una pregunta retòrica, i em perdonarà perquè ara vostè no em pot contes-
tar, com abans jo no el podia interrompre– però vostè va veure ahir l’entrevista que 
el senyor Ricard Ustrell va fer al senyor expresident Evo Morales? La va veure? Se-
gurament vostè pot pensar moltes coses de l’expresident Evo Morales, i segurament 
també podríem coincidir que totes no seran bones. És a dir, que hi ha hagut clarobs-
curs, en una llarga trajectòria política, que al final s’ha vist absolutament tallada de 
sobte, amb una sèrie d’episodis molt polèmics que estaríem bastant temps discutint. 
I segurament hi haurà gent que pensarà que Evo Morales és un president que ha 
estat sotmès a un cop d’estat, i segurament molta gent considerarà que Evo Mora-
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les és una víctima; o millor dit, és més botxí que víctima. I sí, se’l va entrevistar 
en TV3, sí; ahir a la nit, i no passa res. I segurament vostè podria discrepar de com 
exerceix la seua presidència Vladímir Putin, i també l’entrevistaríem, si poguérem. 
I segurament si poguérem entrevistar personatges que a vostè li semblen funestos 
–i en això podríem coincidir–, els entrevistem, en TV3.

I aleshores, on hi ha el problema? Potser el problema és –com diu vostè– el to i 
les preguntes que cal fer-li. I aquí li diré: «Doncs molt bé, vinga vostè a fer les en-
trevistes, perquè diferents professionals de TV3 estan bastant cansats, ja, que hi haja 
polítics que, cada vegada que van a entrevistar-los, els diguin quines preguntes els 
han de fer i com han de fer la seua feina.»

Aleshores, si vostè considera que el to d’aquesta entrevista no és l’adequat, jo en 
prenc nota, ho parlaré amb la persona que la va fer, però també li diré: «No és in-
creïble que algú intenti imposar preguntes, to i manera de fer als altres professionals 
o als professionals d’aquesta feina quan la fan?» Jo prenc nota d’això que em diu 
vostè, però també els dic que, home, al final resulta que sempre dir com s’han de fer 
les coses a la gent que fa les coses i que, més o menys, hi ha una opinió generalitza-
da de que les fan bé, és una mica abusiu.

I en diré una última: Arran no és una organització terrorista perquè ho diga vostè. 
En realitat, Arran no és una organització terrorista. Perquè segurament, si fora una 
organització terrorista, no seria legal. I jo li pregunte –retòricament una altra vega-
da– a vostè: Arran és legal? Segurament vostè i jo coincidirem en moltes coses res-
pecte a les actuacions i com fan..., diguem-ne, el tipus d’activitat pública que tenen i 
el tipus d’accions públiques que fan. Ara, quan vostè els defineix com una organitza-
ció terrorista, vostè està faltant a la veritat.

En tot cas, està plantejant vostè una opinió personal, que em semblaria respec-
table, però crec que és molt perillosa. Si vostè creu que són una organització terro-
rista i que no s’haurien d’entrevistar en televisió presente –com li he dit abans– les 
denúncies allà on calga i que deixen de ser legals. Mentre ho siguen, no són una or-
ganització terrorista.

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Acabe, president. 
I vostè hauria d’apamar una miqueta més les seues expressions, també.

El president

Gràcies... (Raquel Sans Guerra demana per parlar.)

Raquel Sans Guerra

Per una qüestió d’ordre, demanaríem que el diputat de Ciutadans retirés aques-
ta afirmació de que Arran és una organització terrorista. I si no ho fa, entrarem 
un escrit a la Mesa, perquè ens sembla totalment inapropiat i inadequat utilitzar 
aquestes expressions. I això..., vull dir que en tot cas és qüestió de jutges i no de 
denúncies aquí.

El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

Bé; podríem entrar en una discussió semàntica sobre el que és el terrorisme, però 
en tot cas, jo crec que una organització que rebenta a cops de martell seus d’altres 
partits... No, no, no em posin cares que això és normal, perquè no ho és en demo-
cràcia. (Remor de veus.) 

El president

Senyor...
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Ignacio Martín Blanco

Una organització que rebenta a cops de martell seus d’altres partits polítics; que 
assenyala amb pintura groga la casa d’un jutge, d’un servidor públic com el senyor 
Llarena... (Remor de veus.) A mi, personalment..., o que ataca busos turístics, em 
sembla una organització, efectivament, que practica el terrorisme als carrers. (Remor 
de veus.)

Si volen, per ser més...

El president

Senyor Martín Blanco... 

Ignacio Martín Blanco 

...complaent amb vostès, terrorisme de baixa intensitat; si volen, això. Per mi no 
és ni de baixa intensitat. (Veus de fons.) Efectivament, per mi, Arran és una organit-
zació que practica el terrorisme als carrers, efectivament.

El president

Bé; queden clares les posicions dels diferents grups parlamentaris.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el replantejament 
del programa 30 minuts coincidint amb la celebració del trenta-cinquè 
aniversari

323-00196/12

Per tant, passarem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Cata-
lunya, sobre el replantejament del programa 30 minuts, i la formula el diputat Ruben 
Wagensberg, del Grup Parlamentari Republicà.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies. Bon dia, president; bon dia, senyor Sanchis.
Davant de banda tant de soroll i..., deixeu-m’ho dir, davant de tantes expressions 

i tan enfadades, que..., i diria jo que inapropiades, i faltant a la realitat, aquesta ma-
teixa setmana vam veure un Sense ficció –deixi’m començar, encara que no sigui 
l’objecte concret de la pregunta–, deia, no?, un Sense ficció diria jo que excepcional 
–excepcional–, que parlava sobre el risc de la pobresa o l’exclusió social, enfocat en 
la mirada dels infants, un treball periodístic excepcional.

Diria que com poques televisions públiques a l’Estat, o fins i tot al món..., podrien 
produir i emetre un reportatge així. Recomano a tots els diputats i diputades, els que 
no l’hagin vist, que el mirin. Primer, per l’aprenentatge que s’hi fa, però després per 
veure la gran feina que s’ha fet des d’aquest equip de periodistes. I, per tant, li dema-
naria que traslladés –de part del nostre grup parlamentari però estic segur que de part 
de molts diputats i diputades– una felicitació a tot l’equip que va produir aquest re-
portatge. Un reportatge molt bo; però no és l’únic programa que fa reportatges i feina 
periodística molt bona.

Aquests dies estem celebrant els trenta-cinc anys del 30 minuts; trenta-cinc anys 
en antena, en emissió continuada, és una marca excepcional. No sé quants progra-
mes de la televisió a nivell mundial porten trenta-cinc anys en antena i amb aques-
tes audiències. És el segon programa més reconegut després del Telenotícies a TV3. 
30 minuts, que va néixer just, a més, poc després de TV3, el 1984, i es va inspirar en 
el reporterisme internacional de més prestigi i qualitat del moment, com ara els 60 
minuts de la CBS americana. Els primers anys va començar..., va continuar emmira-
llant-se en altres grans programes de reportatges, que van començar quasi simultà-
niament, com el Frontline, de la televisió pública dels Estats Units, o el 48 hores, 
també de la CBS.
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Tots aquests programes significativament continuen emetent-se avui dia i són en-
cara referència del periodisme més rigorós. D’aquesta manera, i treballant a fons, el 
30 minuts es va fer un nom, va posar el periodisme al servei de l’audiència, al dret 
a la informació, i va encunyar una personalitat pròpia, com li han reconegut –en-
tre d’altres– els premis Europa; els Ondas; Ciutat Barcelona, o els Oscars, el 2004. 
Aquesta escola, de la qual ens podem sentir molt orgullosos, ha donat peu també a 
altres programes, com el cas del Sense ficció.

Llavors, li voldríem fer una pregunta: coincidint amb aquests trenta-cinc anys, el 
director Carles Solà ha anunciat una nova etapa. Podria donar-nos més detalls sobre 
l’objectiu i les característiques d’aquesta nova etapa? 

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, diputat. Evidentment, aquesta felicitació la transmetré a tota la gent que 
treballa no només en el 30 minuts, sinó en tots els informatius no diaris de Televisió 
de Catalunya. 

Bé, aquí estem una altra vegada en això que aquí debatem tantes vegades: resulta 
que hi ha una sèrie de programes, que per a nosaltres són estructurals, que són angu-
lars en la nostra programació i que estan reconeguts per tot el món. Reconeguts per 
tot el món, per un costat, amb premis de qualitat i premis de solvència informativa, 
i reconeguts també per l’audiència, que cada setmana els segueix. I bé, i després re-
sulta que hi ha una sèrie de gent que considera que nosaltres som una màquina tan 
repugnant... que els fets, entrecreuats, no s’acaben d’entendre. Com es pot reconèixer 
internacionalment el 30 minuts, i com pot rebre tots els premis després de trenta-cinc 
anys d’història, i al mateix dir-nos que això només és agitar i propagandar? Bé, en 
tot cas, el 30 minuts és un mascaró de proa de la nostra programació; apareix cada 
diumenge en el prime time, l’horari de màxima audiència, i així ho continuarà fent. 
I, a més a més, està reconegut per l’audiència. Això ja és un bingo, per dir-ho així; un 
premi total.

Què s’ha de fer amb un programa que funciona molt bé i que està reconegut quali-
tativament i quantitativament? Canviar-lo quan està bé. «Canviar-lo» no vol dir carre-
gar-nos lo millor que funciona, sinó buscar aquelles coses que no acaben de funcionar 
del tot. Per exemple, de vegades –purs detalls, eh?, ara li diré algunes coses..., canvis 
actuals que són anecdòtics–..., un canvi de careta, un canvi formal, un canvi de plató, 
no és important en un programa de reportatges; però és veritat que els programes ne-
cessiten contínuament que la gent es reconega amb ells, perquè tenen un entorn –per 
dir-ho així– formal d’actualitat, també.

Què més s’està treballant, en el 30 minuts, que fins no ho treballàvem i que impli-
ca també un canvi? El treball total amb les xarxes socials, per exemple. Això va ser 
un dels canvis que es van anunciar, que va anunciar l’equip que el fa, i es busca més 
proximitat amb l’audiència. Un programa que fins ara ha estat bandera de la televisió 
convencional buscarà també, a partir d’ara i cada vegada més fort, obrir-se més a la 
gent, rebre crítiques i aportacions, intercanviant opinions amb l’audiència, i a més a 
més estar molt més present en totes aquestes xarxes socials, com li dic.

No són uns canvis que alteraran ni la línia, que alteraran ni el criteri informatiu, 
la qualitat del programa; però sí, contínuament, els seus responsables, els responsa-
bles d’informatius –d’informatius no diaris– i el mateix director del programa estan 
pendents de veure com millorar. I en això estem. Per tant, a qui considere que el 30 
minuts és un programa –que crec que és la majoria de la societat, dels experts i dels 
crítics– que ha de perdurar i que s’ha de mantindre la qualitat que té, poden estar 
segurs que així serà.

El president

Gràcies. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la satisfacció 
amb la qualitat dels continguts de la programació de TV3

323-00200/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la satisfacció amb la qualitat dels continguts de la programació de TV3, i la for-
mula el diputat Dani Serrano, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la 
paraula.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Señor Sanchis: ¿cuál es el grado de satisfacción que tiene 
usted con la programación en TV3?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Respecte a què?, respecte a qualitat o respecte a audiència? (Pausa.) Si... Mire, 
ara li explicaré respecte a... –ara, ara m’ho concreta. Però respecte a audiència, si 
creiem en Kantar, resulta que Telecinco a Espanya és un fenomen i TV3 a Catalu-
nya és un altre fenomen. I respecte..., i per tant, a audiències..., si vostè no sap què és 
Kantar o considera que això és una empresa que no sé què, en podríem parlar. Però 
segons Kantar Media, que és l’empresa que utilitzem totes les televisions de l’Estat 
per mirar d’audiències, jo hauria d’estar molt molt molt content de la nostra progra-
mació, perquè ocupem els primers llocs en els millors programes cada mes i perquè 
tenim una gran audiència; sí, sí.

El president

Senyor Serrano, té la paraula.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Bien, la pregunta por escrito iba dirigida especialmente y 
fundamentalmente al tema de la calidad, ¿no? Y no podemos comparar Telecinco 
con TV3, porque una cosa es una televisión privada y otra cosa una televisión pú-
blica. Pero bueno, eso sería otro debate. Mire, yo puedo discrepar con usted, que 
tengamos criterios distintos sobre lo que es una programación de calidad o no, eso 
es un elemento subjetivo, y, por lo tanto, para lo que..., usted pueda ser de calidad, 
seguramente para mí no lo sea. Pero bueno, lo respeto, porque es un elemento sub-
jetivo. Lo que ya no puedo compartir es que no tengamos el mismo criterio para ver 
la idoneidad de un contenido de un programa de televisión, a razón de su idoneidad 
respecto al respeto que se tiene que producir, respecto a las personas, ¿no? Un pro-
grama puede ser bueno o malo, eso es discutible, pero lo que no cabe duda es que 
tiene que ser respetuoso, y especialmente respetuoso con todas las sensibilidades 
políticas y sociales que hay en Cataluña. 

Mire, y no es por hacer una retahíla, ahora, de anécdotas que no son anécdo-
tas, porque muchas anécdotas acaban convirtiéndose en causa general. ¿Usted ve 
normal que en un programa de televisión se califique a los Mossos d’Esquadra 
de «putos perros»? Y no me sirve que me diga que eso es un programa de humor, 
porque cuando el humor ofensivo, ¿eh?, la sátira ofensiva, siempre va dirigida hacia 
las mismas personas, eso deja de ser humor y es otra cosa –eso deja de ser humor 
y es otra cosa.

¿Qué le parece también, por ejemplo, que un copresentador de TV3 se dirigiera 
a nuestra diputada por Barcelona como..., exactamente fue «se escribe Girona, re-
trasada»?, en respuesta a un tuit que expresó ella, refiriéndose a Gerona en lengua 
española. Y le contestó, este copresentador, Jair Domínguez, como «se escribe Giro-
na, retrasada». ¿Usted lo ve normal? ¿Ese es el perfil de presentadores de TV3? ¿No 
podemos compartir, usted y yo, al margen de las diferencias políticas, que eso no es 
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admisible? Porque la calidad es una cosa, y podemos discrepar, pero las normas de 
respeto yo creo que son estándares.

Y, por lo tanto, eso no es admisible, que haya programas que, reiteradamente, 
estén ofendiendo a una parte de catalanes, y presentadores –dentro o fuera de la te-
levisión– que se dediquen a la misma innoble actividad. Y eso no puede ser. Y algu-
nas productoras de esos programas cobran millonarios contratos, para insultar a una 
parte de la sociedad catalana. Y eso no es humor, porque cuando se hace de forma 
reiterada y ofensiva hacia los mismos –y nosotros no tenemos menos sentido del hu-
mor que ustedes– hay un objetivo político de estigmatizar y señalar con el dedo a 
los que no pensamos igual.

Y eso no es de recibo, no es admisible. Y por eso, le pido que se rescindan los 
contratos con esas productoras que, de forma reiterada en sus programas, se dedican 
a insultar a las personas que no piensan como ustedes, porque eso no es ni demo-
crático ni admisible.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Intentaré ser ràpid, perquè ha plantejat vostè moltes pregun-
tes, i algunes crec que, realment, interessants. Una prèvia: Telecinco, em diu, és una 
privada; raó de més per apuntar-se –per dir-ho així–..., clar, nosaltres estem fent 
una televisió pública, i aconseguir audiència contra una televisió privada és bastant 
més difícil, i si no, que ho pregunten a Televisió Espanyola.

Mirin, hem parlat moltes vegades de la diferència que hi ha entre dins i fora de la 
televisió. I, efectivament, això mereix un debat. Dins: clar que intervenim, és a dir, 
quan un presentador, dins, utilitza una expressió o parla d’una manera poc respectuo-
sa, ni que siga un programa d’humor, si hi ha una franja que se travessa i que és –per 
dir-ho així– anar més enllà de l’humor entrar en el mal gust o en la falta de respecte, 
ho comentem. I aquest senyor que va dir això, evidentment, va rebre no només els 
nostres comentaris, sinó també un apercebiment. I també el director del programa va 
demanar excuses, en directe i l’endemà, sobre aquella expressió. Tot i que va mati-
sar..., va fer una defensa de la llibertat d’expressió; però en tot cas, va demanar dis-
culpes. I clar, això no ho mira ningú. Cada vegada que es parla d’aquesta expressió, 
ningú no recorda que el director del programa va demanar excuses i disculpes l’ende-
mà. Ja està bé, també, de vegades, de mirar només unes coses o unes altres.

Respecte al que passa a fora, estic d’acord amb vostè, eh? Vull dir, fins i tot hi 
ha un llibre d’estil, que és el nostre, que parla de les expressions fora en els treballa-
dors de la casa, als nostres professionals, de l’empresa, però no es refereix explíci-
tament als col·laboradors de fora. No ho fa. I això està en revisió, i podem mirar-ho. 
Jo, evidentment, estic perquè la gent se respecte, i perquè la gent el respecte a vostè, 
evidentment –evidentment. I, per tant, sí; gràcies per aquesta reflexió i en podem 
parlar, i podem actuar, o hauríem de fer-ho. 

Només un petit apunt final: quan vostè diu «estigmatitzar i assenyalar amb el 
dit» i protesta perquè des de fora, bàsicament, eh?, alguns, pocs, poquíssims –miri 
vostè la llista de col·laboradors de Televisió de Catalunya, que són centenars, milers– 
doncs algú es passa...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...hi estic d’acord –acabe, senyor president–, però quan vostès es refereixen, tam-
bé, a la gent que fa aquella televisió, concretament al seu director, que és ara la 
persona que els està parlant, també pensen quantes vegades vostès l’estigmatitzen i 
l’assenyalen amb el dit. I són polítics, i també són responsables.
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El president

Se li ha acabat el temps, senyor Sanchis.
Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre l’èxit 
i els podcasts dels programes Crims i Tor, tretze cases i tres morts

323-00195/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre 
l’èxit i els podcasts dels programes Crims i Tor, tretze cases i tres morts, i la formula 
el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo.
El programa Crims, que dirigeix i presenta Carles Porta, va començar el 15 de 

juny a emetre’s a Catalunya Ràdio els dissabtes i diumenges a les nou del vespre. 
L’emissió anterior de la sèrie Tor havia fidelitzat una audiència interessada en una 
manera intel·ligent, rigorosa i creativa de tractar el que coneixem com a «gènere 
negre», una manera de fer informació i entreteniment alhora, que fuig de la mor-
bositat, el sensacionalisme i la frivolitat que caracteritza el tractament d’aquesta te-
màtica en molts altres mitjans, tant audiovisuals com escrits.

L’emissió de Tor va venir acompanyada d’un gran èxit de descàrregues del pod-
cast del programa; fins i tot Apple va distingir aquest podcast de Tor com un dels mi-
llors continguts del 2018 a tot l’Estat. Per tant, va ser un encert donar pas al programa 
Crims, en doble emissió, que en el mateix estil ha continuat fidelitzant audiència i 
captant-ne de nova. 

Faig un petit parèntesi abans de fer la pregunta, per dirigir-me també al senyor 
Sanchis i a la senyora Llorach, potser per animar-los a plantejar-se la possibilitat del 
salt a la televisió d’aquest format de gènere, que ara com ara no tenim a la graella 
de TV3.

Torno al senyor Gordillo. En definitiva, quina valoració fa d’aquest espai de la gra-
ella de Catalunya Ràdio i com ha funcionat la doble emissió dissabtes i diumenges, 
tenint en compte que, a vegades, coincideix amb transmissions esportives?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula; bon dia.

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

Bon dia; gràcies, senyor president. Senyor diputat: doncs sí, el podcast Tor, tret-
ze cases i tres morts ha tingut 300.000 reproduccions. És un èxit de l’aposta digital 
de Catalunya Ràdio que després –com vostè comentava– va fer el salt a la graella 
convencional. Dues terceres parts d’aquestes reproduccions, més de 200.000, s’han 
fet des de l’aplicació mòbil i el web de Catalunya Ràdio; unes xifres realment espec-
taculars. 

Només a la nostra plataforma han estat 25.000 usuaris únics els que s’han en-
ganxat a Tor. La resta de reproduccions s’han fet a Spotify –més de 27.000–, iTunes 
–prop de 50.000– i I-Box –23.000. És un cas d’èxit que va començar l’any 97, amb 
un 30 minuts a TV3, que el 2005 va continuar amb un llibre de Carles Porta titu-
lat Tor, tretze cases i tres morts, editat per La Campana, i per tant, vint-i-tres anys 
després d’aquell crim sense resoldre, vint-i-un anys després del reportatge televisiu 
i tretze anys després del llibre, ha triomfat a Catalunya Ràdio i ho està fent, encara, 
en l’entorn digital.

Gràcies a aquest èxit radiofònic i digital, Tor també saltarà a TV3 properament 
–com vostè demanava a la seva pregunta–, de tal manera, que podem parlar d’un 
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projecte 360 graus; basat en l’interès del públic per aquesta història, que no té res a 
envejar a Twin Peaks, o a Fargo, i basat, també, en la gran professionalitat de Carles 
Porta i en la seva passió. Una passió que ha trobat a Catalunya Ràdio un equip de 
primera, amb la Dolors Martínez i el Sergi Cutillas com uns grans aliats.

Catalunya Ràdio –permeti’m que li comenti també– estrenarà un altre podcast 
en aquesta mateixa direcció, i sota la tutela de Carles Porta, l’any 2020, que esperem 
que tingui tant o més èxit que el de Tor. 

I per acabar comentar, comentar que Catalunya Ràdio està liderant la innova-
ció, i precisament per això acabem d’estrenar, a l’assistent de veu d’Alexa, les skills 
pròpies de les quatre emissores públiques: la generalista, Catalunya Informació, 
iCat i Catalunya Música. Un 45 per cent dels internautes ha utilitzat assistents de 
veu virtuals, un 7 per cent dels internautes té un altaveu intel·ligent, i un 38 dels 
que tenen un altaveu intel·ligent, el tenen d’Amazon, concretament Alexa. Actual-
ment, més de sis mil usuaris escolten el directe de Catalunya Ràdio en aquest as-
sistent de veu, Alexa. I comentar-li que estem treballant perquè properament també 
es puguin escoltar els àudios a la carta i perquè també tinguem skills pròpies a 
Google Home.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
les accions i els programes que representen la diversitat social 
de Catalunya

323-00198/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
accions i els programes que representen la diversitat social de Catalunya, i la formu-
la el diputat Ferran Civit, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Bé, com sabem, una de les funcions dels mitjans públics és 
reflectir la diversitat del país, la diversitat social, però també la diversitat territorial. 
Per tant, si em permeten primer un incís: com que soc de l’Espluga de Francolí, pri-
mer, doncs, agrair també la repercussió i el tractament que van fer els mitjans de co-
municació públics, arran dels aiguats. Com saben, hi va haver set desapareguts, però 
també, després, la recuperació que va fer la gent, amb una riuada solidària aquest 
cap de setmana. Per tant, moltes gràcies per ser-hi, abans, durant i després, que això 
també mostra la diversitat. 

Però també quan parlem de diversitat, doncs, sabem que estem parlant de fe-
minisme; estem parlant de moviments LGBTI, de moviments socials. Que sempre 
–com s’ha comentat abans pel meu company Wagensberg– s’ha tractat molt bé la di-
versitat en els programes informatius; sempre s’ha començat molt bé; però a vegades 
també costa que això es consolidi, i que aquesta diversitat es plasmi, sempre i a tota 
hora, en els mitjans de comunicació públics. I ja no cal dir els privats, perquè això ja 
és una altra cosa, perquè aquí hi ha gent que vol diferenciar els mitjans públics dels 
privats, però tots haurien d’atendre els codis ètics i periodístics.

Però en el cas dels mitjans públics, ens faltaria encara incidir més per saber què 
s’està fent amb el tema de la diversitat d’orientació sexual, amb la diversitat de gè-
nere, amb la diversitat social... amb totes aquestes coses, en les quals crec que els 
mitjans de comunicació públics han de fer de mirall; però també, alhora, han de mi-
llorar i ajudar a fer l’evolució de la societat, com anem fent. Vull dir, jo em recordo 
dels mitjans de comunicació públics dels anys vuitanta i noranta, com començaven a 
tractar l’homosexualitat, la primera vegada que sortia algú mostrant-se obertament, 
els primers petons entre homes i entre dones en telenovel·les, les primeres vegades 
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que es tractava això amb entrevistes a programes de ràdio. Per tant, continuem en 
aquesta línia; continuem «apretant», però és molt important no deixar d’incidir-hi. 

I si em permeten, abans d’acabar, el que m’agradaria és no només que s’insisteixi 
amb els col·laboradors; però també, encara que no sigui competència d’aquesta co-
missió –cosa que trobo bastant lamentable–, doncs, el fet aquest de diferenciar els 
nostres mitjans públics i els mitjans privats.

I abans s’ha comentat el tema de Telecinco, que és una vergonya per a una demo-
cràcia, que programes com Gran hermano, després del que va passar, encara es conti-
nuïn emetent, després d’una violació. I que aquí sembla que no hagi passat res. I això 
sí que és greu i això no és llibertat d’expressió. Això és una vergonya democràtica 
pública i denunciable.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, li agraïm el reconeixement que fa a la 
tasca que hem fet i fem els mitjans públics amb la riuada. I, de fet, hem estat molt 
pendents de tot el que passava en aquell punt del país per fer la missió de servei pú-
blic que ens és encomanada.

Vostè em preguntava per la diversitat i la transversalitat social del país: doncs 
formen part del nostre ADN. Cada cop tenim més programes i més seccions dedi-
cats a reflectir la diversitat i la riquesa del país. Enguany, El matí de Catalunya Rà-
dio ha incorporat nous espais en aquest sentit, com en «Primera persona del plural» 
i «No hi ha drets», en què ens fem ressò de casos concrets a través dels seus prota-
gonistes, i l’espai «Us fem cas», en què Montse Barcons surt cada dia dels estudis 
de Catalunya Ràdio a recollir al carrer queixes o conflictes socials, en un intent de 
situar els nostres oients i les seves inquietuds en els protagonistes.

Això fa que aflorin les diferents sensibilitats i diversitats de la població del nos-
tre país, extrapolades en les diferents particularitats dels nostres oients. El Popap, 
de Mariola Dinarès, tracta molts temes de diversitat i protecció de les minories, a 
través de les eines i iniciatives de l’entorn de les xarxes socials. El Solidaris, d’Al-
bert Segura, fa dels temes de justícia social i els drets humans l’eix del seu contin-
gut, a través de l’exposició de casos concrets i de la reflexió al voltant d’aquestes 
problemàtiques. Una de les novetats d’aquesta temporada és el programa de Montse 
Virgili, Les dones i els dies, que pretén combatre l’heteropatriarcat, la misogínia, 
posant en rellevància les dones en diferents àmbits i èpoques. Continguts d’El suple-
ment, com «L’ofici d’educar», d’Elisabet Pedrosa..., es dedica cada setmana, a través 
d’educadors pedagogs i psicòlegs, a aprofundir en valors i conceptes educatius, amb 
l’objectiu de fer un món més just i millor. Un altre contingut d’El suplement, com el 
«Mans», de Quim Rutllant i Ester Plana, recull cada setmana la diversitat cultural i 
les seves diferents expressions. Dins d’El suplement, cada setmana Laura Rosel rei-
vindica el paper de les dones al llarg de la història. 

I sobre la paritat –que era un altre dels temes de la pregunta–, un alt percentatge 
dels treballadors són dones, i els principals realitzadors de la nostra graella també 
ho són: Mònica Terribas, Elisenda Carod, Elisenda Pineda, Charlie Pee, Mariola 
Dinarès –que té un equip íntegrament femení–, Empar Moliner, Maria Sherman, 
Sònia Gelmà, Laura Rosel, Laia Tudel i Juliana Canet. Totes elles, a la graella dià-
ria. I el cap de setmana, tenim dones al capdavant de programes com el Catalunya 
migdia, amb Neus Bonet i Maria Guixà; Les dones i els dies, de Montse Virgili; El 
divan, de Sílvia Cóppulo; Revolució 4.0, de Xantal Llavina, i el Geografia humana, 
de Maite Sadurní.

El president

Gràcies.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el reportatge 
«Dies de Tsunami» del programa 30 minuts

322-00139/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el re-
portatge «Dies de Tsunami», i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bon dia, senyora Llorach. Bé, la setmana passada, el programa 30 minuts va eme-
tre un documental titulat «Dies de Tsunami», un publireportatge dedicat, bàsicament, 
a una organització que ha rebut el suport del senyor Torra, Puigdemont i Junqueras, i 
que ha provocat el caos a Catalunya, generant quantioses pèrdues econòmiques, ma-
terials, però sobretot sembrant el terror i la por entre els ciutadans, muntant barrica-
des, incendiant els carrers, llançant llambordes i altres objectes contundents contra 
els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. Aquesta organització ha generat un gran 
trastorn a la societat catalana, però, en canvi, la televisió pública que paguem entre 
tots els ciutadans de Catalunya li dedica un panegíric en tota regla, presentant-la com 
el paradigma de la democràcia. 

Senyora Llorach, fet el publireportatge, que encaixa perfectament en l’estratègia 
de dalt a baix que caracteritza el procés, tenen pensat fer alguna cosa, algun dia, un 
reportatge veraç, sobre la violència extrema que s’ha viscut aquests dies als carrers 
de Barcelona, durant les algarades del Tsunami Democràtic?

Tenen pensat algun dia rescabalar les víctimes, amb un programa que demostri 
l’autèntica realitat del que ha estat el Tsunami Democràtic, que ha estat una actuació 
clarament contrària als principis democràtics?

Gràcies, senyora Llorach.

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)

Bon dia; gràcies, senyor president. Senyor diputat, suposo que si els professionals 
de la casa ho consideren, i sota criteri periodístic consideren que ho han de fer, ho 
faran. En tot cas, deixi’m, si us plau, sumar-me a les felicitacions que el diputat Wa-
gensberg ha fet sobre el programa 30 minuts i a la resposta que ha donat el director 
de Televisió sobre aquest programa. 

Aquest programa és exigent i actua sempre amb criteris de rigor i d’interès infor-
matiu, i suposo que així ho seguirà fent, mentre estigui en antena, que –com ha dit 
el director de Televisió de Catalunya– així serà.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bé; gràcies, senyora Llorach. No esperava una resposta gaire diferent de vostè, 
i que lògicament és una persona molt pròxima a Convergència Democràtica, un partit 
que hem sabut aquests dies per la premsa que se’l relaciona precisament amb el saque-
jament de TV3 per un muntant de 3 milions d’euros, que va treure una persona pròxi-
ma a Convergència Democràtica, precisament, per beneficiar el partit, la qual cosa ens 
faria dir que, més que TV3, es podria dir TV3 per cent.

Més enllà de la qüestió estrictament de la seva vinculació amb Convergència, jo 
crec que posar com a exemple el publireportatge de Tsunami Democràtic em sembla 
realment molt discutible, en una societat com la nostra. Vostè és perfectament cons-
cient que molts ciutadans de Catalunya van patir les conseqüències dels talls de car-
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reteres, les conseqüències dels bloquejos de l’aeroport, de les vies del tren. Per cert, 
aquí sí que li dic, a la bancada dels partits separatistes, que això sí que són delictes 
de desordres públics; això sí que suposo que m’ho deixaran dir, perquè efectivament 
tot això són delictes.

En canvi, la nostra televisió, la televisió pública, que paguem entre tots..., hem 
vist com els feia un panegíric. Vostè creu que és normal que els ciutadans de Catalu-
nya, que hem patit de forma molt intensa aquestes algarades; que hem vist la nostra 
ciutat incendiada, en flames, amb els carrers amb barricades, amb els nostres agents 
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat agredits per violents, amb unes imatges 
d’extrema violència que han colpit la ciutadania i que han generat una gran degra-
dació de la imatge pública de Catalunya..., tot això és per fer li un panegíric a TV3?

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 puc contestar jo o li pot contestar el 
director de Televisió, però després de veure..., li puc explicar jo mateixa. Després de 
veure la capacitat de mobilització d’aquesta plataforma, de Tsunami Democràtic, 
demos trada en la convocatòria del 14 d’octubre a l’aeroport de Barcelona, calia po-
sar llum sobre una organització opaca, oculta, sobre la qual molta gent –vostè ma-
teix– ens feia preguntes; moltes preguntes, que el 30 minuts –com fa sempre i molt 
bé que ho fa– va intentar respondre en el reportatge.

«Dies de Tsunami» va ser un treball de tres equips del 30 minuts durant dues set-
manes, i es va fer amb la intenció de respondre què és Tsunami Democràtic, quins 
objectius té i amb quines accions espera aconseguir-los. Per conèixer més sobre 
Tsunami Democràtic, el programa va demanar i aconseguir una entrevista amb dues 
persones d’aquesta plataforma, i va contrastar-ho amb diferents experts en xarxes, 
i també amb representants de l’àmbit econòmic, jurídic i sociològic, per tenir molts 
punts de vista sobre l’opacitat dels convocants, la capacitat de mobilització, les in-
vestigacions sobre possibles indicis de terrorisme i les conseqüències econòmiques 
i socials de les accions que aquesta plataforma ha fet fins ara. Es va decidir fer-ho 
justament la setmana que Tsunami Democràtic havia convocat tres dies consecutius 
d’accions al voltant de les eleccions del 10 de novembre. 

I pel que s’extreu de la resposta de l’Audiència, l’aposta que va fer el director de 
Televisió de Catalunya i el 30 minuts va ser completament encertada. El reportatge 
«Dies de Tsunami» és el tercer més vist en els darrers dos anys, amb 664.000 espec-
tadors i un 23,7 per cent de quota de pantalla. El hashtag #DiesDeTsunamiTV3 es 
va convertir en trending topic a Espanya durant l’emissió del reportatge.

I un apunt més: tot i que no disposem de dades qualitatives de cada un dels re-
portatges que fa el programa 30 minuts, la seva nota global en la valoració del panel 
GfK és d’un 8,8, per tant, pràcticament excel·lent.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’intent de denigració 
dels agents dels Mossos d’Esquadra a TV3

322-00141/12

 ...dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’intent de denigració dels agents 
dels Mossos d’Esquadra a TV3, i la formula la diputada Blanca Navarro, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.
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Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. El día 23 de octubre en el programa Està passant, de TV3, 
dijeron que los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra eran unos «putos pe-
rros de mierda» y añadieron otros improperios, como que eran «muy agresivos», 
«rabiosos» y algunos incluso «analfabetos».

Señora Llorach: ¿tiene algún límite, el uso del humor, en términos éticos en TV3? 
¿Y por qué no han cancelado ya los contratos millonarios del señor Soler?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com ja ha expressat el director de 
Televisió en una pregunta anterior, Està passant és un programa d’humor i el gag al 
que vostè es refereix s’ha d’entendre en aquest context. 

A nosaltres, ni al director ni a mi, ni a ningú de la casa, ens agrada que s’insulti 
absolutament a ningú i ell mateix ja ha expressat que els mateixos directius del pro-
grama van reconèixer que s’havien equivocat. Li transcriuré literalment el contingut, 
perquè com que normalment vostès mateixos diuen que no miren TV3, li llegiré per-
què sàpiga exactament quina disculpa van fer. Van dir: «Abans de seguir endavant, 
m’agradaria fer referència» –el mateix Toni Soler ho va fer, si jo no m’equivoco– «a 
la denúncia que alguns sindicats de Mossos d’Esquadra han presentat contra aquest 
programa per uns comentaris que es van fer el dimecres 16 d’octubre sobre l’acció po-
licial a Barcelona. Nosaltres pensem que es tracta d’un contingut humorístic que s’ha 
de tractar com a tal i no pas fora del context en el que es va celebrar, com s’han afa-
nyat a fer alguns sectors de la premsa. I a més defensarem, aquí i a on calgui, la nostra 
llibertat d’expressió. Però havent vist les imatges, amb analogies i certes expressions 
poc afortunades, entenem que hi hagi hagut gent del Cos de Mossos d’Esquadra que 
s’hagi ofès, i per tant, els demanem sincerament disculpes. Ens vam equivocar.»

El president

Senyora Navarro, té la paraula.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Nos tienen acostumbrados al cuento de que son colaboradores de TV3 y no la 
propia TV3, pero si son colaboradores de TV3 para cobrar 6 millones de euros al 
año –como el señor Toni Soler–, también deberían de serlo para respetar las nor-
mas, no solo para pedir disculpas después. Por desgracia, no nos sorprende que los 
colaboradores de TV3 se presten para denigrar y humillar a nuestras fuerzas de se-
guridad. Ayer mismo supimos que, además, se habían prestado a cooperar con la 
corrupción nacionalista de Convergència, ¿no?

Mire, intentar denigrar y humillar a uno de los pilares básicos de la conviven-
cia y de la democracia como son las fuerzas de seguridad es que no es humor, es 
que de ninguna manera eso es humor, y menos cuando estas fuerzas de seguridad 
tienen que sufrir la violencia de los comandos separatistas alentados por el señor 
Torra. Es que no pierden ustedes una oportunidad para humillar y ofender. Es que 
no pierden una oportunidad para actuar como altavoz y como correa de transmisión 
del separatismo contra la convivencia en Cataluña. Es que, como medio público que 
son, son corresponsables de promover los valores constitucionales, y no porque lo 
ponga en el libro de estilo, sino porque son un medio público.

Es que..., explíquenme cómo con estos mensajes están contribuyendo a promover 
estos mensajes y estos valores constitucionales. ¿Es que, como concepto, es normal que 
un medio público haga este tipo de propaganda contra nuestras instituciones, contra 
nuestros policías... en definitiva, contra nuestro marco de convivencia? Es que, con el 
intento de humillación y de denigración de los cuerpos de seguridad, ¿qué mensaje es-
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tán dando a la ciudadanía? ¿Qué mensaje están dando, especialmente a los violentos? 
Es que atacar a la policía supone destrozar un dique de contención que tiene cualquier 
sociedad contra los violentos. Es la decadencia de la democracia. Es que realmente está 
abriendo la puerta a la tiranía. ¿Es que no se dan cuenta del peligro de esta frivolidad? 
Es que hasta tal punto la actitud es peligrosa que la fiscalía ha abierto diligencias.

Pero que, una vez más, los estamentos públicos de Cataluña están presuntamente 
fuera de la ley. ¿Esta es la televisión que nos merecemos todos los catalanes? ¿Y esta 
es la televisión que tenemos que pagar todos los catalanes?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostè m’ha escoltat? Vostè m’ha es-
coltat, quan li he contestat la pregunta? Li he dit que el director del programa s’havia 
disculpat i com ho havia fet. I quan nosaltres informem..., vostè no pot confondre un 
programa d’humor amb els informatius de la Televisió de Catalunya. Quan nosaltres 
informem..., i m’agradaria aprofitar aquesta intervenció per reiterar el que ja hem fet 
en altres ocasions en aquesta comissió: un compromís ferm i permanent en la defensa 
de la professionalitat i el treball de tots els servidors públics d’aquest país, sigui en 
l’àmbit de la policia, de la salut, de l’ensenyament o dels mitjans públics. I tants i tants 
treballadors públics que garanteixen amb rigor i eficàcia la prestació d’uns serveis pú-
blics, a vegades en situació d’extrema complexitat. 

El que vostè ha fet és inventar-se tota una sèrie de coses, al voltant d’un progra-
ma d’humor, que jo ja li he explicat en l’anterior resposta que ja hi havia hagut una 
disculpa per part del mateix presentador del programa.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els preparatius 
per a La Marató del 2019

322-00143/12

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre els preparatius per a La Marató del 
2019, i la formula el diputat Toni Morral, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Té la paraula.

Antoni Morral i Berenguer

Moltes gràcies, president. Senyora Llorach, bon dia. Permeti’m dir, d’entrada, 
que el diputat que els parla considera que, analitzats els programes de TV3 en el seu 
conjunt, es constata i s’evidencia, diguem-ne, una clara vocació de servei al país, i 
amb una qualitat que considero, doncs, força acceptable. En aquest sentit..., opinió 
que contrasta fortament amb altres d’aquesta sala, no? 

En aquest sentit, aquest mes..., estem a les portes del mes de desembre, i és tradició 
consolidada en la programació de TV3 que el mes de desembre tinguem un programa 
estrella, el programa de La Marató. Un programa, diria jo, de programa de progra-
mes, que esdevé sempre un gran repte professional i un gran repte periodístic, sense 
cap mena de dubte. Un programa carregat de valors amb els quals s’identifica bona 
part de la gent i bona part del país. I aquí està, en bona part, també, l’èxit d’aquest pro-
grama, no? La solidaritat, el compromís; el compromís de cooperar, l’esperit de supe-
ració... Aquest any, doncs, a veure si ho aconseguim més..., èxits que són, diguem-ne, 
progressius, i que ens els sentim tots com a propis, no? Un programa de programes, 
que ha trobat la manera de mantenir viva i compromesa, any rere any, la cooperació 
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entre el món de la cultura, els artistes, els cantants, els músics, el sector del coneixe-
ment, de la recerca. I alhora, capaç de mobilitzar bona part del teixit associatiu, sigui 
de l’àmbit que sigui, no?, en una causa comuna, i també en el món econòmic: empre-
ses i patrocinadors. 

La Marató és, probablement, la mostra més clara d’una televisió amb clara voca-
ció de servei públic; un programa que identifica bona part del que és l’ADN de TV3, 
eh? És també un programa que..., no el vull qualificar de programa, és un programa 
de programes; és un programa molt excepcional; és un programa estrella; és tota 
una jornada; és tota una marató, com bonament ja el mateix nom del programa diu, 
no? Però que evidencia que hi ha un país al darrere, que se’l sent propi; una televisió 
que connecta amb l’anhel d’aquest país. La Marató és, en bona part, exportable. És 
una idea bona, exportable, però ben segur no funcionarà a tot arreu; perquè la cor-
respondència entre una televisió pública, com és TV3, i la relació amb el programa 
és l’èxit, no? 

Ens agradaria..., aquest any és un any de novetats, i ens agradaria que ens expli-
qués quines són les novetats de La Marató d’enguany.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, primer deixi’m agrair les felicitacions, 
i dir-li que tot està a punt per a aquesta nova marató, que estarà dedicada a les ma-
lalties minoritàries, i que serà –com saben– el proper 15 de desembre; una edició 
amb moltes, moltíssimes novetats. Després dels millors resultats de la història del 
programa, 15 milions –com saben– dedicats a la recerca del càncer, aquest any La 
Marató ha volgut fer un salt endavant, i sortir i viatjar durant tot el dia per estar al 
costat de tota la gent que batega –com vostè molt bé ha dit– al costat de La Marató.

La Marató arrencarà, com és tradició, a Catalunya Ràdio. En aquest cas ho farà 
durant sis hores, de vuit a dues, i sortirà de l’Estudi 1, de la Diagonal, en Roger Es-
capa i ho emetrà en directe des del Casino de l’Aliança del Poblenou. A TV3, el pro-
grama també començarà més aviat que mai, començarà a dos quarts de deu, amb un 
format nou que ens portarà de viatge itinerant per arribar fins a les instal·lacions es-
portives municipals d’Olot; al teatre Ateneu, de Tàrrega; al teatre Fortuny, de Reus, 
i al Casino de l’Aliança del Poblenou, de Barcelona, que seran escenari i plató de 
l’edició d’aquest any.

L’equip itinerant estarà encapçalat per Quim Masferrer, però acompanyat de Mò-
nica Terribas, de Jordi Basté i de Josep Cuní. Serà el nexe d’unió entre les locali-
tats al llarg de tot el dia, i aquest nou model de programa ha sigut també gràcies al 
suport de la Xarxa Audiovisual Local, de la XAL, i del compromís, també, de les 
televisions públiques que hi han al voltant de la XAL. El pròxim 12 de desembre 
presentarem totes les novetats en la presentació del programa, que farà el director. 
I deixi’m no desvelar més parts del programa, perquè ho puguin fer el dia 12 a la 
roda de premsa.

Però ja que parlem de La Marató, aquest cap de setmana es posa a la venda el 
disc de La Marató amb tots els diaris del país d’àmbit català. Aquest disc ha com-
plert quinze anys com un èxit de vendes sense precedents. Presenta novetats destaca-
des: el CD físic s’edita per primer cop en suport ecològic, també s’incorpora un codi 
per poder-lo escoltar gratuïtament en format digital i, a més, per primera vegada se’n 
posarà a la venda una edició limitada, en doble vinil, que només es podrà comprar 
a través de la botiga de TV3. El disc d’enguany conté vint cançons; les hem estat es-
coltant a El Matí de Catalunya Ràdio, abans del rellotge horari de les vuit del dematí. 
Deu artistes han gravat per primera vegada en català, cosa que és molt important, 



DSPC-C 387
29 de novembre de 2019

Sessió 16 de la CCMA  22

i tretze cançons han estat adaptades al català per primera vegada. Deixi’m parlar, 
també, del llibre. El llibre és la dotzena edició, i també presenta novetats respecte als 
anys anteriors, amb la participació de diferents fotògrafs.

El president

Senyora Llorach...

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

Acabo convidant-los a tots a participar el dia 15 en la seu telefònica, per sumar-s’hi, 
vostès també, a aquesta marató, un any més. 

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre 
l’incompliment reiterat del principi de pluralisme al programa 
Preguntes freqüents

322-00140/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’in-
compliment reiterat del principi de pluralisme al programa Preguntes freqüents, i la 
formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té 
la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bé, senyora Llorach, la pregunta no va només en relació amb el 
programa Preguntes freqüents, sinó que és una cosa generalitzada a TV3, que efecti-
vament el que fa és presentar una idea de pluralisme d’allò més curiosa, molt singular: 
que és que, efectivament, hi ha un pluralisme considerable a TV3, entre separatistes 
radicals, separatistes més moderats –si és que això existeix–, separatistes més gra-
duals, i en tot cas, el que tot..., la immensa majoria dels col·laboradors de TV3 coinci-
deixen, és a presentar Espanya com un estat dictatorial, autoritari, etcètera.

Hi ha un seguit, efectivament, de pluralitats, a TV3, però que no representen la 
pluralitat de la ciutadania de Catalunya, sinó la pluralitat d’aquesta hegemonia cultu-
ral que hi ha del nacionalisme, i en definitiva, de la hispanofòbia, que presideix el 
debat de TV3.

Vostè està satisfeta amb el respecte al principi de neutralitat que presideix la pro-
gramació de TV3 i Catalunya Ràdio?

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

Sí...

El president

Té la paraula.

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

Sí, n’estic satisfeta.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Jo realment..., és curiós perquè aquí..., això és una sessió de control als mit-
jans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i el més lògic 
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seria que, com a mínim, hi hagués un mínim d’autocrítica o un mínim de reconei-
xement que, efectivament, per a vostès la Catalunya no nacionalista no existeix; 
que reconeguessin que per a vostès Catalunya es circumscriu a aquells que són 
nacionalistes i, a més, a aquells que tenen una visió d’Espanya absolutament tre-
mendista i que qüestionen tot el que tingui a veure amb la resta d’Espanya, amb 
Espanya com a país.

Veure, per exemple, la tertúlia de la qual li parlava abans al senyor Sanchis, i a 
vostè també, que es va produir al Preguntes freqüents, amb la representant d’Arran i 
altres representants d’altres organitzacions: tot, absolutament tot, va ser en clau d’in-
tentar presentar Espanya com un estat autoritari, com si Espanya no fos una democrà-
cia. Fins i tot la presentadora entrava en el joc de deixar, doncs, que aquests convidats 
es presentessin com a víctimes d’un estat repressor, com a víctimes d’un estat opres-
sor. Tot això és, diguem-ne, el fil conductor de la programació de TV3, en tots i ca-
dascun dels seus programes.

Per tant, a mi, que algú em pretengui dir que un programa és plural, perquè a 
més de tres independentistes radicals, que tenen unes dosis d’hispanofòbia absolu-
tament forassenyades, absolutament fora de qualsevol lògica normal, hi hagi un re-
presentant, per exemple, de la línia més procomuns, pro-Podemos, que, en tot cas, 
també presenta Espanya com una democràcia de baixa qualitat i gairebé com una 
dictadura, que impugna de forma radical el pacte de la Transició... això no és de-
mostrar, ni molt menys..., això no és mostrar la pluralitat de la ciutadania de Cata-
lunya.

Per tant, jo, més que fer-li preguntes, perquè em contestarà amb evasives, el que 
li faig és una reflexió: per què no reflexionen i no comencen a reproduir i a represen-
tar l’autèntica pluralitat de la societat catalana, senyora Llorach?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com abans ha dit el director de la tele, 
moltes vegades reflexionen sobre els continguts i fan reunions de coordinació amb 
els diferents directors i editors dels programes, per reflexionar, precisament, so-
bre els continguts. 

Però, deixi’m explicar-li per què estem satisfets –tant el director de la Televisió 
com jo mateixa– del pluralisme i del compliment del pluralisme polític. Per exem-
ple: el programa Preguntes freqüents. Es compleix el principi de pluralisme, tant 
polític com ideològic, tal com ha de ser, tal com fem sempre en tota la programació 
i tal com ho demostrem aquí, cada vegada que vostès ens ho pregunten. Només en 
aquesta temporada, per exemple: al programa hi han participat trenta periodistes, de 
mitjans de comunicació tant de Madrid com de Barcelona, i de diferents línies edi-
torials. I també hi han participat trenta-cinc polítics, de tots els partits amb represen-
tació a aquest Parlament. Dels dotze programes emesos aquesta tardor del Preguntes 
freqüents, hi han passat polítics de tots els partits amb representació al Parlament. 
Per exemple: Sonia Sierra, de Ciutadans; Eduard Pujol, de Junts per Catalunya; Ser-
gi Sabrià, d’Esquerra; Eva Granados, del PSC; Jéssica Albiach, de Comuns; Carles 
Riera, de la CUP; Santi Rodríguez, del PP; Miguel Urbán, de Podemos; Oskar Ma-
tute, de Bildu; Josep Bou, del PP. Podria seguir, tinc la llista dels trenta-dos, i vostès 
en disposen als informes que fa el CAC. 

Aquesta temporada, el programa té una audiència mitjana –i això deu voler dir 
que ho fem bé– d’un 17,8 per cent de quota de pantalla, molt alta: supera la mitjana 
de la temporada anterior. I, a més, el 85 per cent dels espectadors que el veuen el 
consideren de moltíssima qualitat, amb una valoració d’un 8,6. I el programa té ganes 
d’entrevistar –i encara no ho ha pogut fer, tot i haver-ho demanat– la cap de l’oposició 
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Lorena Roldán, que precisament torna a tenir una petició –ja en va rebutjar una, en 
torna tenir una altra sobre la taula–; els líders del PSC, Miquel Iceta, i del PP, Alejan-
dro Fernández; el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, o el president de la 
Generalitat, Quim Torra. També s’han demanat entrevistes amb Pedro Sánchez, amb 
Pablo Casado, amb Albert Rivera o amb Pablo Iglesias, i una llarga llista de polítics 
de tots els partits. 

Per tant, tant el Consell de Govern com la direcció del mitjà considerem..., al 
programa Preguntes freqüents no es fa cap incompliment –com vostè deia en el títol 
de la seva pregunta– de pluralisme polític ni ideològic.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pluralisme 
als canals i les emissores de la corporació

322-00148/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el plu-
ralisme als canals de la corporació, i la formula el diputat David Pérez, del Grup 
Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyora Llorach, bon dia. Tornem a la plurali-
tat o, millor dit, a la manca de pluralitat en els canals de la Corporació Catalana; és 
la nostra visió. Miri, vostès..., les dades són absolutament claríssimes, eh?, ho diu el 
CEO, ho diu el Consell Professional de Programes i ho diu també el CAC; és veri-
tat, hi ha pluralitat. Però la pluralitat també ha de ser proporcional, eh? I sí, de trenta 
polítics n’intervenen de tots els partits, però en proporció, de 90 per cent d’una ideo-
logia, de 10 per cent d’una altra ideologia, això no és pluralitat. Hi insisteixo, no ho 
dic jo, ho diu el llibre d’estil. 

Permanentment, vostès aquí posen mantres sobre la taula. O sigui, el senyor San-
chis diu: «Les audiències van bé, per tant, això vol dir que som objectius i que som 
plurals.» (El director de Televisió de Catalunya nega amb el cap.) Eh? Ho diu vostè, 
ho ha dit fa una estona; és igual. El senyor Gordillo: «Les audiències van malament.» 
Això no vol dir que vostès no siguin objectius o no siguin plurals, sinó «oh, és que 
hi ha nous formats». Que hi ha algú que ha de justificar la seva falta de pluralitat o 
es dona una informació esbiaixada? «Criteri periodístic.» I aquest criteri periodístic 
serveix per a tot, eh?, per a moltes barbaritats. Que hi ha un periodista o un col·labo-
rador que diu una barbaritat de l’alçada d’un campanar? «Oh, s’ha disculpat. Ja s’ha 
disculpat, ja està; ja, ja poder..., un altre tema.» Ah, o sigui, ja s’ha disculpat i anem a 
un altre tema? No hi ha cap correcció, no hi ha cap canvi? «Oh, com s’ha disculpat...» 
Escoltin, però és que ha dit una barbaritat de l’alçada d’un campanar: «És igual, ja 
s’ha disculpat». 

«Criteri periodístic», «llibertat d’expressió», «clau d’humor»... i així anem tirant. 
Senyora Llorach, què pensa fer, vostè?

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, doncs seguir confiant en els directors 
dels mitjans i en els directors d’informatius de la televisió pública i de la ràdio pú-
blica. 
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Els mitjans de la corporació –ho repetiré i reiteraré– complim amb la garantia de 
pluralisme. En què consisteix, aquest pluralisme? Doncs consisteix en la capacitat 
dels mitjans –dels nostres mitjans– de representar un reflex de la societat en tots els 
àmbits que la integren. I amb aquest objectiu fonamental, els continguts mostren, de 
la manera més àmplia possible, la realitat del nostre país i el conjunt de valors de la 
nostra societat.

Aquests són els criteris de pluralitat dels nostres mitjans, i ja saben que, afortu-
nadament –vostè mateix ho ha dit– aquest pluralisme és analitzat amb escreix: au-
ditat per l’Autoritat Independent de regulació audiovisual, en els informes específics 
de l’observança del pluralisme..., com pel que fa al compliment de les missions de 
servei públic. I cap –cap– d’aquests informes diu que ho fem malament. Per tant, si 
no diuen que ho fem malament, deu voler dir que ho estem fent bé.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Senyora Llorach, sempre es queda a mitges, vostè. Abans, quan parlava de la res-
posta que va fer el senyor Toni Soler, s’ha quedat amb..., li va faltar l’última frase, 
que va dir que van haver-hi persones maltractades per cossos policials –donant-ho 
per fet–, que també n’esperen unes disculpes. I ara s’ha quedat a mitges en la respos-
ta de la guia editorial sobre pluralisme. Ho he de dir jo; ja li ho dic: «Els nostres mit-
jans serveixen el conjunt plural de la ciutadania i la representen. Totes les opinions 
hi poden trobar un lloc per expressar-se, en funció del seu interès, del seu pluralisme 
i de la seva representativitat.»

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

«I de la seva representativitat», també. Cosa que vostès...

El president

Se li ha acabat el temps.

David Pérez Ibáñez

...no estan fent, senyora Llorach. Vostès no ho estan fent.

El president

Se li ha acabat el temps, senyor...

David Pérez Ibáñez

Disculpi, senyor president.

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, doncs em reitero en el que he dit: totes 
les opinions hi poden trobar lloc, tant a Televisió de Catalunya com a Catalunya Rà-
dio, i totes elles hi troben lloc. S’entrevista absolutament a tothom, i a les tertúlies hi 
ha gent de tots els àmbits i de totes les idees. Abans he començat a dir la llista dels 
convidats d’aquesta temporada, del programa FAQS. No tinc llistes de la resta de pro-
grames de la casa, però en tots els espais d’entrevistes i de la casa s’entrevista absolu-
tament a totes les opcions polítiques del nostre país.

El president

Passem a la següent pregunta...
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 
desqualificacions a TV3, al seu director i als seus professionals 
per part de polítics

323-00192/12

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre les desqualificacions a 
TV3, i la formula el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, senyor president; bon dia, senyor Sanchis. La veritat és que ens agrada 
la crítica, ens agrada l’escrutini en els mitjans. De fet, ja ens agradaria que tots els 
mitjans d’aquest país tinguessin un nivell de crítica, d’escrutini, com el que tenen 
els de la Corporació Catalana. De fet, etimològicament, «crítica» ve del grec kri-
tikos, que significa «el que discerneix». Parla de raonament, parla d’anàlisi, i ens 
agradaria parlar-li d’algunes qüestions, que a vegades passen com a crítica però que, 
de fet, són desqualificacions a TV3 –en aquest cas, li volem preguntar–, però també 
a Catalunya Ràdio i la resta de mitjans de la «corpo»; a vostè com a director, però 
també a la resta de directius i professionals, per part de determinats candidats, per 
part de determinats dirigents polítics. 

I li volem preguntar, perquè per a nosaltres són importants en tots els àmbits 
la defensa, la promoció, el coneixement i el reconeixement dels drets, però també, 
en aquest cas..., dels drets i d’allunyar el vostre mitjà del que són crítiques que no 
mereixen aquest nom. I, en aquest sentit, us voldríem preguntar quina anàlisi feu 
d’aquestes crítiques i quina manera teniu de protegir-vos-en. 

En aquest sentit, també, mira..., hem començat parlant del grec «criticar» i po-
dríem acabar amb «censura», que ve del llatí. Hem sabut també que a través del 
CAC, precisament, hi ha alguns consellers –en aquest cas proposats pel Partit Po-
pular i pel PSC– que estan maniobrant per prohibir permanentment parlar de presos 
polítics o d’exili, a TV3. Ens semblaria un atac greu a la llibertat d’expressió i, per 
tant, a aquesta voluntat de defensa i promoció de tots els drets, però específicament 
del dret a la llibertat d’expressió, que és inherent a qualsevol mitjà, i encara més a un 
mitjà públic. Doncs ens agradaria saber, exactament, quin és el seu posicionament, 
quina és la seva posició.

I ja que em queden uns segons, m’agradaria acabar dient que hi ha algunes críti-
ques a la pluralitat i a la diversitat d’opinions de TV3, expressades per part d’alguna 
persona que en aquests moments és diputat i que jo vaig conèixer precisament du-
rant anys, fent tertúlies en els mitjans públics d’aquesta casa, en la qual –també ho 
he de dir– la seva capacitat dialèctica era superior a la meva, i sempre em guanyava 
amb segons, tot i que no sempre amb arguments, eh?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor diputat. El senyor David Pérez ha fet contínues vegades refe-
rències a això: com és que no aguantem aquestes crítiques o com és que no ens 
fan reflexionar. Evidentment, les crítiques es fan reflexionar, clar que ens fan re-
flexionar. 

Hi ha gent aquí en aquesta sala, i també fora d’aquesta sala, que té una tendència..., 
que es queixen de ser estigmatitzats i que tenen una tendència terrible a la caracterit-
zació cruel i a l’estigmatització de la gent que ells consideren que no pensen com ells. 
I aquesta gent no fa crítiques, les crítiques que normalment..., que nosaltres –o jo 
mateix– puguem considerar raonables, i són molts els professionals que treballen en 
TV3 i que estan cada dia fent feina, i pensant sobre la seua feina, són benvingudes; 
evidentment. És una mica, de vegades, jo diria cansat; és una mica, de vegades, fati-
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gós, que quan hi ha un error i sí que es prenen decisions, i sí que es miren els errors i 
sí que es parla, aquest error siga trending topic dels recursos d’aquesta mateixa gent, 
durant setmanes i setmanes i setmanes.

Jo de vegades em plantege: devem fer-ho molt bé, perquè resulta que només hi 
ha una –per dir-ho així– reiteració absoluta, obsessió, amb un error en dos mesos 
seguits. I quan un error es posa mil vegades sobre la taula; quan ja has dit que està 
reflexionat, que s’han demanat disculpes, que mirem a veure de no tornar a repe-
tir-ho, que..., el cas d’un altre col·laborador d’equip d’un altre programa, de la matei-
xa productora, que aquest col·laborador va ser allunyat d’aquell programa; quan dius 
això, al final torna sempre el mateix programa, el mateix personatge. I dius: «Bé, 
doncs és..., igual és que ho fem molt bé. Milers d’hores i resulta que en tenim dos.

Les crítiques de Televisió de Catalunya bàsicament van sobre la falta de plura-
litat dels informatius, cosa que no és demostrable, i sobre la falta de pluralitat en 
contertulians i en polítics entrevistats, cosa que sí que és demostrable, perquè resulta 
que no és veritat; és que no és veritat. I, a més, els informes hi són una vegada i una 
altra, i qui vol demana i mirem, i mirem la llista. Per exemple, ara, d’entrevistats 
que ha tingut el FAQS. 

En fi, és igual que apel·lem el panel de GfK, és una empresa que alguns diputats 
d’aquesta sala han desautoritzat en múltiples ocasions, però que mai en la vida han 
demostrat que no siga una de les principals empreses de auditories i d’estudis de 
mercats d’Europa. I resulta, segons aquesta empresa, «és que vostès paguen això.» 
Sí, home, també paguem; també els diaris paguen l’EGM i paguen l’OJD, i ho pa-
guem entre tots i resulta que els resultats no són perquè pagues; sinó: gràcies a que 
pagues hi ha aquests resultats, i igual no t’agraden. 

L’única cosa, al final –i acabe–, senyor diputat, que crec que és erosionant és no 
la crítica, sinó la desautorització salvatge.

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

En aquesta sala –acabe, un segon només, senyor president– nosaltres estem acos-
tumats a ser tractats com a fanàtics, mentiders, malversadors i desestabilitzadors. 
Hi ha hagut un diputat en aquesta sala que ha fet un tuït després d’haver parlat, re-
petint...

El president

Senyor Sanchis, se li ha acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

...més o menys els seus arguments –d’acord–, on es diu: «TV3 se ha convertido 
en un sumidero.»

El president

Se li ha acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

Això no són... (Veus de fons.) «Sumidero.» Això no són crítiques. (Veus de fons.) 
Un orinal.

El president

Senyor Sanchis, no té la paraula. (Forta remor de veus.) 
Senyor Martín Blanco, per què em demana la paraula?

Ignacio Martín Blanco

Per al·lusions implícites; però entenc que el senyor Sanchis no dirà que no són 
explícites. Sumidero no vol dir orinal ni molt menys. (Forta remor de veus.) En tot 
cas, és molt diferent...
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El president

En qualsevol cas...

Ignacio Martín Blanco

...i en tot cas, he precisat «sumidero de hispanofobia», i ho reitero.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la polí-
tica de transparència... (Remor de veus.) Senyor Martín Barra, si us plau... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la política 
de transparència de la corporació

322-00142/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la polí-
tica de transparència de la corporació, i la formula la diputada Natàlia Sànchez, del 
Subgrup Parlamentari de la CUP. Té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia; hola, bon dia, senyora Llorach. La pregunta és molt concreta: per 
què ha demandat la Mesa del Parlament i per què ha demandat l’òrgan de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, i, hi insisteixo, la Mesa del Parlament?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, la corporació no ha dut el Parlament 
als tribunals, ni ha demandat la Mesa del Parlament. La corporació, en la mesura 
que no estava conforme amb les consideracions jurídiques i conclusions de l’informe 
emès per l’òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, del Parla-
ment de Catalunya, va formular recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per tal que pugui dirimir una controvèrsia jurídi-
ca sobre la petició d’informació sobre els contractes i els imports facturats per dues 
empreses denunciants.

I aquest tribunal ha de resoldre el recurs de reposició que la corporació ha for-
mulat contra la interlocutòria que acordava no admetre’l per manca de competència.

El president

Gràcies. Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé; bon dia. Vostè mateixa s’ha contradit. Demandar ha demandat, eh? Part ac-
tora, representant de la part actora; part demandada, representant de la part deman-
dada..., vull dir que demandar, ha demandat. 

Sap perfectament de què li estem parlant: la petició de la CUP..., portem un 
temps sol·licitant a la «corpo», a vostè com a presidenta, a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, diferents contractes sobre publicitat. Perquè ens interes-
sa, perquè creiem que és important saber, els mitjans públics, amb qui contracten la 
publicitat; amb quins criteris, quines bonificacions tenen, quines no tenen i, doncs, 
com una eina imprescindible de la feina, en aquest cas com a diputada. 

I ho sap perfectament, és un requeriment imprescindible, per poder elaborar la 
meva feina, tenir accés a la informació. I vostès ho estan negant, ho estan negant 
constantment; però de fet no ho fan de forma igualitària per a totes les empreses. 
I li pregunto: per què a la mateixa pregunta sobre l’empresa d’Aigües de Barcelona, 
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Agbar, sí que hem pogut accedir a la informació, al desglossat sobre tota la publici-
tat que contracta Agbar amb TV3 i Catalunya Ràdio, i no en el cas d’Estrella Damm 
i Airbnb? Quina és la diferència substancial que ens estiguem trobant una situació 
evidentment rocambolesca, en què un òrgan públic, el de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, demandi un altre òrgan públic, la Mesa i la GAIP per evitar 
ser transparents? Nosaltres simplement el que volem és tenir accés a aquesta infor-
mació i vostès ens la neguen. 

L’altra pregunta –i ho faig des de la ignorància, també, eh?, vull dir, espero que em 
pugui ajudar i aclarir– és: per què aquesta feina l’estan fent vostès i no són els mateixos 
interessats, que en teoria són els perjudicats per aquesta demanda de transparència, 
qui actuen a títol privat, i per tant per defensar els interessos? Per què la corpo ració 
està defensant Estrella Damm i Airbnb, en aquest sentit? La lògica em porta a pensar 
que haurien de ser els mateixos privats, aquestes empreses, les que s’haurien de de-
fensar a si mateixes.

Acabo. Li repregunto: per què tenim el contracte i tota la relació de publicitat 
d’Agbar i no tenim la d’Estrella Damm i Airbnb? És feina de la corporació defensar 
els interessos de les empreses Estrella Damm i de l’empresa Airbnb? 

I, finalment, li fem saber –ho sap perfectament– que aquesta setmana, a proposta 
del Grup Socialistes, hi havia..., el Parlament de Catalunya...

El president

Senyora Sànchez...

Natàlia Sànchez Dipp

...va tornar –acabo– a votar la seva reprovació. Vostè no va ser reaprovada pels 
quatre vots de la CUP.

El president

Senyora...

Natàlia Sànchez Dipp

Sàpiga que això s’ha acabat, i que tornarem a la nostra posició inicial, i la repro-
vem per la seva manca de transparència.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, no em poden acusar de voluntat de 
manca de transparència quan, de fet, hem atès més de cent vuitanta peticions, entre 
preguntes i sol·licituds d’informació, només aquesta dotzena legislatura. 

Pel que fa a Aigües de Barcelona, no disposo de la informació aquí, però les em-
preses tenen dret a oposar-s’hi. Per tant, si tenen la informació d’Aigües de Barce-
lona, deu voler dir que Aigües de Barcelona no s’hi va oposar; i si no tenen l’altra, 
deu voler dir que aquestes dues empreses s’hi han oposat.

Miri, deixi’m dir-li que aquest recurs no respon a un caprici, a una arbitrarietat, a 
una temeritat de la corporació; només persegueix preservar els interessos econòmics 
i comercials de la mateixa corporació. Les empreses anunciants, si no volen dir qui-
na quantitat gasten a la corporació, nosaltres les hem de preservar. I aquestes empre-
ses, un cop es va donar trasllat de la petició que afectava informació sobre les seves 
pròpies estratègies d’inversió a mitjans, es van oposar a aquest accés a la informació 
requerit per la corporació. Perquè nosaltres les hem de requerir, perquè és informa-
ció de tercers, que si no nosaltres no podem donar, ja que aquest accés ocasionava un 
perjudici als interessos comercials i econòmics de les empreses, però també –no se 
n’oblidi– a la corporació. I el dret aquest, que ni la corporació ni jo qüestionem; aquest 
dret a l’accés a la informació per part de les diputades i dels diputats, és un dret que, 
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com vostè sap, no és absolut ni il·limitat, d’acord amb la normativa que hi ha. Per tant, 
seguirà el seu procediment i un cop acabi el procediment, sabreu què hem de fer al 
respecte.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la resintonització 
de freqüències pel segon dividend digital i les emissions de TV3 
a Catalunya Nord

322-00144/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la resinto-
nització de freqüències pel segon dividend digital, i la formula el diputat Francesc Ten, 
pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats, presidenta. Senyora Llorach, 
bon dia, també. Hem llegit que l’alliberament o l’aplicació del segon dividend digi-
tal, una qüestió tècnica amb un nom..., trobo molt suggerent i misteriós, implicarà 
resintonitzar canals a domicilis particulars, comunitats de propietaris, en algunes 
zones del Principat, no a tot arreu. 

Jo li volia demanar: que està preveient de fer, quina informació, com està afec-
tant aquest tema a la corporació, quines informacions es donen; com afecta aquesta 
aplicació, també, a IB3; com afecta, també, a la recepció dels canals d’aquesta tele-
visió «infumable», que ha dit el diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco aquest 
matí; com afecta la recepció de la tele a Catalunya Nord, on ens consta que ha gene-
rat problemes, i si ens pot explicar com s’estan resolent aquests problemes; com es 
poden garantir les emissions a la Catalunya Nord, on TV3 –com ja sabeu– té un alt 
i interessant seguiment.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, intentaré..., és un tema molt tècnic, 
intentaré respondre-li. El Pla tècnic de la TDT, del Ministeri d’Indústria, per allibe-
rar espectre radioelèctric per a la nova tecnologia 5G comporta que molts canals de 
televisió hagin de canviar de freqüència, el que se’n diu..., bé, lo que s’ha anomenat 
«segon dividend digital».

En concret, les emissions del múltiple de la «corpo» que incorporen IB3, que 
vostè em demanava –són TV3, Super3, 33, 3/24, Esport3, televisió..., TV3 alta defi-
nició i IB3–, tenen assignada nova freqüència a les comarques de Tarragona, Lleida 
i Girona. No a les comarques de Barcelona, que no canvia res. Per facilitar aquest 
canvi de freqüències –que és imprescindible–, hem començat una campanya pu-
blicitària, des del passat dia 14, i des del dia 14 mateix de novembre es van iniciar 
les emissions en simulcast –simultàniament–, per les dues freqüències: per la que 
s’emet ara i per la nova freqüència, que durarà, aquest simulcast, aproximadament, 
cinc, sis mesos.

I l’objectiu d’aquestes emissions –en simulcast– és permetre les empreses instal·la-
dores de telecomunicacions fer l’adaptació de les antenes col·lectives de les comunitats 
de veïns. En els habitatges equipats amb antenes individuals, només cal fer la resinto-
nia del receptor de televisió. Pel que fa a la cobertura dels canals de Televisió de Ca-
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talunya a la Catalunya Nord, aquí hem tingut algun problema. Les emissions des de 
Maçanet de Cabrenys –a l’Alt Empordà– es poden rebre també a la Catalunya Nord, 
i aquestes emissions es feien per un canal –el 37–, que, amb les actuacions del segon 
dividend del ministeri, ara serà el 30. I resulta que el 30 col·lisiona, en aquest cas, amb 
un canal que utilitzava Ràdio Televisió Espanyola. Això ha generat problemes tècnics 
que en aquests moments..., van durar tres o quatre dies, i en aquests moments ja estan 
solucionats. Per tant, quan es pugui s’iniciaran les emissions en simulcast, també, pel 
Canal 30 i pel 37, per donar temps a informar i adaptar, també, les instal·lacions de la 
Catalunya Nord. 

També, a la mateixa zona, a la zona de cobertura del senyal que s’emet des de 
Portbou, també s’utilitzava el 37 i tenim algun problema amb pobles com Cervera, 
Cotlliure, Argelers o Ceret. Aquí, malauradament, a la planificació del segon divi-
dend, el canal 37 ha estat assignat al múltiple MP5, que és una televisió privada, 
i estem buscant quin canal queda lliure per poder seguir donant aquest servei.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació financera 
i la viabilitat econòmica de la corporació

322-00147/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la si-
tuació financera i la viabilitat econòmica de la corporació, i la formula la diputada 
Beatriz Silva, del grup..., ah, el diputat David Pérez (Beatriz Silva Gallardo diu «sí»), 
del Grup Parlamentari Socialistes.

David Pérez Ibáñez

Sí; disculpi, senyor president; sí, jo mateix. Miri, la situació financera de la Cor-
poració Catalana és un pou sense fons. Any 2017, pressupost: 231 milions d’euros. 
S’hi van haver d’afegir 7 milions més, amb la qual cosa, 238 milions. I això significa, 
a més a més, un dèficit de 7 milions d’euros, afegit, eh? Any següent, pressupost: 231. 
El govern va haver d’afegir-hi 22 milions d’euros. I, a més a més, va generar un altre 
dèficit d’11 milions d’euros; 11,3 milions d’euros, a més a més. Any 2019, pressupost: 
231; afegit per part del Govern: 32 milions d’euros –32 milions d’euros. Són les dades 
que vostè ens ha donat, eh?, per cert, amb bastanta poca transparència. Total: pressu-
post del 2019, 263. I fa uns mesos han hagut d’afegir-hi 5,75 milions d’euros. Total: 
268 milions d’euros. És... (Veus de fons.) Bé, potser estic equivocat, ara ens ho dirà, 
però aquestes dades que vostè ens ha donat..., és un pou sense fons. I, a més, és un 
forat negre, perquè no ens dona la informació.

A la Mesa del Parlament ja venen diputats permanentment queixant-se de totes les 
formacions polí..., bé, de les formacions polítiques, no tan sols de la meva, que dema-
nen informació i no hi ha manera. Per exemple: no sabem quant ha costat la despesa 
a Bèlgica, dels mitjans de comunicació. O lo que comentava fa un moment la senyora 
Natàlia. Vostè ha portat la Mesa del Parlament, senyora Llorach, als tribunals, perquè 
no vol donar aquesta informació. I no és veritat que l’empresa si..., digui: «Ah, no, 
jo no vull que es doni la informació.» O sigui, què passaria, aquí, que si totes les em-
preses diguessin que no volen donar la informació sobre contractes de publicitat, els 
diputats no tindrien cap informació?

Aquesta informació està declarada secreta, senyora Llorach? Si no està declarada 
secreta, l’ha de donar. Què pensa fer?

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, ho he dit abans: no hi ha cap mena de 
voluntat de no transparència. S’han contestat totes les peticions d’informació. I si no 
s’ha contestat la despesa de Bèlgica, és perquè no va haver-hi una assignació concre-
ta per cobrir una manifestació, perquè la cobertura que s’estava fent era de la inau-
guració o de l’inici de legislatura del Parlament Europeu, no de la manifestació que 
hi havia en paral·lel.

Però no pateixi, perquè ho estan calculant i ja li facilitarem; perquè és impossi-
ble desglossar les dues..., i si no m’equivoco, ja li he enviat aquesta setmana, però no 
n’estic segura. La pregunta està preparada. 

Pel que fa a la situació financera i a la viabilitat econòmica, no sé d’on treu els 32 
milions, li asseguro. L’aportació pública de la corporació són 231 milions i les apor-
tacions addicionals que hem tingut cada any han sigut per a la despesa d’IVA sobre-
vingut o pels increments de capítol I, que ha decidit el Govern de la Generalitat, que 
no ha decidit la corporació. I aquestes són les aportacions extraordinàries que ens 
aporta el Govern.

Forat negre: no; no, no.... El que cal..., mira –i en això estic totalment d’acord 
amb vostè–, vostè reclama un contracte programa: jo també, senyor diputat; jo tam-
bé. Crec que és imprescindible –i després tinc una pregunta sobre el contracte pro-
grama– que Govern i corporació ens asseguem, que aquest Parlament faci el mandat 
marc i que puguem tenir un contracte programa que doti la corporació de l’estabili-
tat financera que necessita.

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí; senyora Llorach, que vull un contracte programa..., como decía aquel: ¿me 
lo dices, o me lo cuentas?, no? Porto anys aquí reclamant donar estabilitat financera 
a la corporació. 

Els nens catalans ja no miren el Club Super3: han passat del 95 per cent al 5 per 
cent, i els treballadors diuen que l’actual direcció no té cap interès per potenciar-lo. 
Una periodista, amb el seu criteri periodístic, que serà tan vàlid com qualsevol altre, 
diu: «TV3: fallida econòmica, queixes laborals i pèrdua de credibilitat.» No ho diu 
l’oposició. (L’orador mostra un full a la cambra.) Ho diu un periodista; una periodis-
ta, en aquest cas. (La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals diu: «No sé què hi ha, no ho veig.») És igual, jo li 
llegeixo: «TV3: fallida econòmica...»

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

«...queixes laborals i pèrdua de credibilitat.» 

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

Cregui’m, senyora Llorach, estan enfonsant la televisió pública...

El president

Se li ha acabat el temps.

David Pérez Ibáñez

...i els mitjans públics. 
Moltes gràcies, senyor president.
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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

Doncs discrepo, senyor diputat, no estem en fallida econòmica; però necessitem 
un contracte programa i dotar la corporació d’estabilitat econòmica. 

Tinc una pregunta sobre l’impacte de les vagues i les queixes laborals, i per tant 
tindré ocasió d’explicar-li d’aquí a uns moments. 

I pel que fa al Super3 i a l’audiència de Super3, sí; tant el director com jo aquí hem 
parlat en reiterades ocasions del Club Super3 i de la necessitat de dotar-lo de finança-
ment. No només perquè pugui tenir i comprar obres alienes i poder-les traduir al ca-
talà i poder-les emetre pel canal infantil i juvenil, sinó que s’ha de repensar el canal, 
en base a les noves..., amb les noves estratègies, perquè els nens ara miren la televisió 
en el mòbil i a l’iPad. I, per tant, per fer tot això també es necessita aquest contracte 
programa que definirà totes aquestes estratègies.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment 
del llibre d’estil per part dels professionals de la corporació

322-00149/12

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre el compliment del llibre d’estil per 
part dels professionals de la corporació, i la formula la diputada Beatriz Silva, del 
Grup Parlamentari Socialistes.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; buenos días, señora Llorach. En dos comisiones y en una pregunta escrita 
le he preguntado si en el pliego de condiciones, que la corporación hace con las 
productoras externas, se establece expresamente que tienen que cumplir el libro de 
estilo. Usted hasta ahora nunca ha contestado con un sí o un no. Ahora tengo los 
contratos de los programas FAQS y Està passant, y veo que no se incluye.

Son muy detallados, incluso sobre quien peina a las invitadas, pero no dice nada 
sobre esto. Usted sabe, porque ya ha salido en esta comisión, que programa Està 
passant ha sido denunciado por tres sindicatos de Mossos, por el gag en que se les 
compara con perros y se utiliza una serie de expresiones que no repetiré, porque yo 
no utilizo este vocabulario. Y veo que en los contratos también se especifica que la 
corporación se reserva el derecho a rescindir el contrato en el momento que crea 
oportuno. Se le ha preguntado aquí y yo vuelvo a preguntárselo, si no se ha planteado 
hacerlo; porque realmente esto que ha pasado es muy grave.

También quiero saber qué piensa hacer con los profesionales de la corporación 
que asumen posicionamientos políticos en redes sociales, y que en algún caso insul-
tan, que también ha salido en esta comisión. Usted me ha contestado por escrito en 
esta semana que se le envía mensajes recordándoles que no pueden hacerlo, pero me 
imagino que piensa hacer algo más, porque claramente esto no es suficiente, porque 
sigue pasando.

El president

Senyora Llorach.

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

Gràcies, senyora diputada. Li contesto: no, no..., els contractes no parlen del com-
pliment del llibre d’estil. Ho ha pogut comprovar vostè mateixa. I la reserva del dret 
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de rescindir el contracte; sí, la tenim, però no m’ha comunicat pas el director de Te-
levisió de Catalunya que vulgui rescindir cap dels contractes dels programes que en 
aquests moments hi han en antena; ni el director de la tele ni el director de la ràdio. 
Per tant, tot i que hi ha la reserva del dret a rescindir el contracte, suposo que es fa 
per causes ponderades i hem considerat que no hi ha cap motiu per rescindir cap dels 
contractes que en aquests moments hi ha vigents a la corporació. 

Pel que fa a les expressions públiques dels professionals de la corporació, hi ha 
un punt al llibre d’estil –li he repetit en reiterades ocasions. A aquest codi d’auto-
regulació que es doten els mateixos treballadors de la casa, només hi ha un punt en 
el manual d’ús, que és el 2.1.1.2.5, que diu que «els professionals de la corporació no 
poden fer manifestacions públiques que comprometin la imparcialitat dels nostres 
mitjans», i parla dels professionals de la corporació. Per tant, l’àmbit d’aplicació és 
estrictament el dels professionals de la comunicació de la corporació que es dediquen 
a la informació. I li he de dir que no tinc cap constància que hi hagi cap incompli-
ment en àmbit.

El president

Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; le voy a enviar una lista de incumplimientos para que para que así los vea.
Y respecto a lo de los Mossos, quiero recordarle, señora Llorach, que este gag no 

es una sátira, porque está fuera de contexto, y esto usted lo sabe. Una sátira puede 
ser más o menos afortunada, pero comparar a los policías con perros y utilizar estas 
expresiones no tiene nada que ver con la actividad policial, sino que es simplemente 
un insulto gratuito. La misión de nuestros medios públicos es fomentar la cohesión 
social, y no aumentar la división, que es lo que hace un gag como este.

Y no lo dice solo el libro de estilo, sino también nuestra Ley de comunicación, 
que les encomienda como misión que promuevan de forma activa la convivencia y la 
cohesión. Estos programas no están cumpliendo el libro estilo, no solo en esto, sino 
porque solo hablan del procés. Cataluña tiene problemas sociales gravísimos, una ci-
fra de pobreza récord de 21,3 por ciento; es la comunidad que tiene las listas de es-
pera sanitarias más largas, pero, sin embargo, el programa FAQS dedica cuatro horas 
solo a hablar del procés.

Esta semana se celebró el Día de la Erradicación de la Violencia Machista. Ca-
taluña tiene una red que solo llega a una de cada diez mujeres que se estima son 
víctimas, y TV3, ni en estos programas, ni en ningún otro, ha hecho referencia a...

El president

Senyora Silva...

Beatriz Silva Gallardo

...a este dato, ni ha profundizado. ¿Qué piensa hacer?

El president

Gràcies, senyora Llorach.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, pel que fa al llibre d’estil, miri: és 
un codi d’autoregulació. És a dir, és la mateixa corporació, són els seus professio-
nals, els que s’han dotat d’aquesta eina, d’acord amb la voluntat de vetllar pel bon 
compliment de l’emissió i deure de servei públic que tenim, com a mitjà públic. Hi 
ha una comissió de seguiment del llibre d’estil, que estudia i analitza el compliment 
del seu contingut; eleva a les direccions dels mitjans els possibles incompliments; 
proposa millores i estratègies de comunicació interna, per impulsar l’ús del llibre 
com a eina diària per a tots els professionals.
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Per exemple, què han fet? Abans de les darreres campanyes electorals, han im-
pulsat la difusió interna d’un recordatori específic de les disposicions que hi ha al 
llibre d’estil, quant a l’activitat dels professionals de la casa a les xarxes socials. Fer-
ho extensiu –com intenten vostès moltes vegades– als professionals d’altres àmbits o 
a col·laboradors externs, implicaria per exemple que tertulians o altres col·laboradors 
no poguessin emetre opinions o posicionaments sobre qualsevol tema, ni als mitjans 
de la corporació ni en d’altres plataformes d’opinió. Entraríem, aleshores, en un de-
bat sobre els límits de la llibertat d’expressió.

I pel que fa a tot el tema de la violència de gènere i de la celebració d’aquesta 
setmana...

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Llorach.

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

...miri els nostres mitjans. Noranta-sis hores de tele i noranta-sis hores de ràdio: 
n’hem parlat a bastament, d’aquest tema. Li asseguro, senyora diputada.

El president

Passem a la següent pregunta...

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

322-00150/12

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre la situació del contracte programa, 
i la formula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Aprofitar per dir que TV3, en aquest cas, emet 365 dies 
a l’any per diversos canals de televisió, vint-i-quatre hores al dia. I, sense anar 
més lluny, el company Ruben Wagensberg abans feia referència al documental 
«Paper mullat», on es parlava precisament de tema pobresa. Jo els recomano el 
documental «Mai més víctima», de l’Ariadna Oltra, on es parlava de la violència 
masclista.

En tot cas, la pregunta fa referència –com dèiem– al contracte programa. El 7 de 
juny passat, vostè ens va anunciar la creació d’una comissió per a l’elaboració d’una 
proposta de contracte programa per als propers quatre anys. També ens va recordar 
que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no ha tingut contracte programa 
des de 2009; per tant, aviat farà deu anys. De fet, aquí mateix, ja hem parlat moltes 
vegades dels inconvenients de no tenir aquest contracte programa a quatre anys vista, 
perquè no es poden fer previsions a mitjà termini, i tampoc es poden emprendre pro-
jectes plurianuals, Bé que ho sabem, també, que tenim pressupostos prorrogats des 
del 2017 a nivell de tota la Generalitat.

A més a més, quan sorgeixen imprevistos o no s’aconsegueixen els ingressos 
publicitaris que s’havien pressupostat, la corporació passa a dependre de les apor-
tacions extraordinàries del Govern per funcionar, i per quadrar els comptes –abans 
el senyor Pérez hi feia referència– i les causes d’aquesta situació, doncs, també les 
hem parlat. Al marge de les consideracions polítiques que es puguin fer, tenen molt 
a veure amb les dificultats provocades per la crisi econòmica que va començar el 
2008, amb l’infrafinançament crònic de la Generalitat, amb la pròrroga dels pressu-
postos de 2018 i 2019, per no parlar de les noves necessitats arran de la transforma-
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ció del panorama audiovisual, amb la irrupció de noves plataformes digitals i també 
de les noves fórmules les noves formes de consum.

Però em sembla que tots estarem d’acord que no es pot ajornar més l’elaboració 
d’aquest contracte programa, que és un instrument pensat per donar estabilitat a la 
corporació i per afrontar els canvis de tot ordre que s’han produït –com dèiem– i que 
s’estan produint, i que es produiran en els propers anys, en el món de la comunica-
ció. Per això, el ple d’aquesta cambra ha votat aquesta mateixa setmana demanar al 
Govern que s’acordi, al més aviat possible, la signatura d’un nou contracte programa, 
un cop s’aprovi el nou mandat marc. 

Per tant, ens podria explicar en quina situació es troba l’elaboració d’aquest con-
tracte programa?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president; senyora diputada. Miri, els treballs d’elaboració del 
contracte programa van començar el mes de juny –com ja vaig dir en aquesta sala–, 
liderats per la consellera Rita Marzoa. I fins ara, s’han fet més d’una vintena de reu-
nions, amb la participació d’entre trenta i quaranta professionals, en represen tació 
de les set direccions que té la corporació, als quals se’ls ha encomanat la redac-
ció d’aquest esborrany. Per pensar i per redactar el contracte programa, s’han tingut 
presents els objectius i les missions de la corporació, recollits en les diferents lleis 
vigents, i també el primer i únic mandat marc que va aprovar aquest Parlament el 
2010, que ja no està vigent, però que també l’hem tingut en consideració.

El Parlament –com vostè hi feia referència ara fa un moment– ha aprovat aquesta 
setmana que s’acordi al més aviat possible la signatura d’un nou contracte programa 
i que, perquè es faci, s’aprovi un nou mandat marc. En qualsevol cas, els treballs que 
fins ara s’han fet són preliminars, i necessaris per definir els objectius estratègics 
i les necessitats de la corporació per al pròxim quadrienni, que s’adaptaran al nou 
mandat marc quan el Parlament l’hagi aprovat. De moment, l’Oficina Tècnica del 
contracte ha fet reunions informatives amb els representants dels comitès d’empre-
ses, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio, però també amb els representants dels tres 
consells professionals, per escoltar les seves propostes i suggeriments.

Al marge de l’elaboració del document, fins al moment els treballs han servit per 
posar, negre sobre blanc, totes les qüestions clau relacionades amb el servei públic 
audiovisual, i que vostè en nomenava alguns, d’aquests. En aquests moments, l’es-
borrany és un document d’una vintena de pàgines de text, i cinc més que recullen 
diferents indicadors que creiem que hauran de servir per mesurar aquest assoliment 
d’objectius del contracte programa. El Consell de Govern compartirà aquesta pro-
posta amb el Consell Assessor de Continguts; amb els comitès d’empresa, perquè 
puguin fer arribar les seves observacions i propostes, i ampliarem, també, una altra 
vegada aquest –quan tinguem aquesta redacció feta– els tres consells professionals 
–els d’informatius i el de continguts– i després traslladarem el projecte al Govern. 
Però..., que n’haurà de fer l’exposició pública, l’informe preceptiu del CAC i després 
aprovar-lo. 

Però, per part de la corporació, la feina està molt avançada i ja els puc anunciar 
que, aquesta primera quinzena de desembre, ja tenim primeres trobades amb el Go-
vern de la Generalitat, per tal de començar a treballar en les necessitats financeres 
que té la corporació per als propers quatre anys. I una mica en resum, aquesta és la 
situació on està ara el contracte programa.

El president

Passem a la següent pregunta...
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’impacte 
de les vagues parcials i les mesures per a posar-hi fi

322-00151/12

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’impacte de les vagues parcials, i la 
formula la diputada Raquel Sans del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Una mica seguint, doncs, l’estela de la pregunta anterior: ahir 
van començar tot un seguit de vagues parcials, convocades pel comitè d’empresa per 
reclamar una resolució de diferents temes pendents. Les vagues, d’una durada de 
quinze minuts, i que afecten diferents franges horàries, està previst que s’allarguin 
fins al proper 20 de desembre.

Els motius d’aquestes vagues, bàsicament, són quatre: fer efectiva la jornada de 
trenta-cinc hores setmanals, en lloc de les trenta-set i mitja; la demanda de contrac-
tació per substitució de baixes i per a pics de producció; la posada en marxa de la 
renovació de la plantilla, a través del pla de prejubilacions parcials, lligades a con-
tractes de relleu, i la consolidació dels contractes indefinits no fixos, que afecten una 
vuitantena de persones.

Segurament totes aquestes reclamacions tenen a veure amb la necessitat –com 
dèiem abans– de disposar d’aquest contracte programa, que permeti planificar i doni 
aquesta estabilitat pressupostària i, a la vegada, amb la necessitat de que la Generali-
tat disposi d’un pressupost per a l’exercici 2020, sense el qual seria inviable poder fer 
efectiu, doncs, aquest nou contracte programa que –hi insistim– no existeix, eh?, no 
existeix des del 2009.

Llavors, voldríem saber com s’està responent, des de la direcció, a aquestes va-
gues parcials, i quines gestions s’estan fent per tal de resoldre les demandes dels tre-
balladors, resumides en els quatre punts citats anteriorment.

Gràcies.

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. Intentaré resumir-ho, perquè com que hi havia dos pre-
guntes sobre el tema, i una de les diputades que me l’havia de fer no ha vingut, hau-
ré de resumir la informació. Dir-los que no tinc resposta d’algun tema, perquè avui 
a dos quarts d’onze del matí hi ha convocada una reunió de mediació al Departament 
de Treball, a la que assistiran representants dels treballadors i de la direcció de la cor-
poració. I ens consta que els representants dels treballadors han sol·licitat la presència 
de la Secretaria General d’Economia i de la Secretaria General de la Funció Pública, 
però no sé com ha anat aquesta reunió d’aquest matí.

Passant una mica a les gestions dels quatre àmbits que vostè ha descrit, que con-
formen les peticions dels treballadors, pel que fa al retorn a la jornada de trenta-cinc 
hores, no hi ha novetat, a dia d’avui, respecte al que vaig anunciar aquí fa dos mesos: 
continuem a l’espera de l’autorització per part del govern. 

Pel que fa al desbloqueig de la contractació temporal, hi ha un acord de Govern 
de la Generalitat, de 13 de juny del 17, que estableix –per a les societats mercantils, 
que és el que som nosaltres, amb participació majoritària o total de la Generalitat– 
les limitacions d’aquestes contractacions. Dir-los, perquè tinguin les xifres: des del 
mes de gener i fins a dia d’avui, i atenent els criteris marcats pel Govern, com no 
pot ser d’altra manera, i la necessària acreditació de suficiència de crèdit que ens de-
mana la llei, la corporació ha efectuat una mitjana mensual de disset contractacions 
eventuals, setanta-quatre contractacions d’interinitat i quinze contractacions d’in-
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terinitat, per a cobertura de vacant; el que representa una mitjana mensual de cent 
quatre contractacions temporals. Multipliqui-ho per deu mesos i tindrà el còmput 
total. Per tant, les mesures per desbloquejar la contractació temporal que es prenen 
des de primers d’any. I només apliquem aquelles limitacions que ens marca el Go-
vern i la disponibilitat pressupostària, com tot el sector públic. 

Pel que fa al pla de renovació de la plantilla, la direcció ha lliurat aquesta ma-
teixa setmana una proposta d’acord amb la representació dels treballadors, per im-
pulsar la jubilació parcial a la corporació. Aquesta proposta ha de ser coherent amb 
els compromisos que s’estan treballant –com vostè deia– en el marc del contracte 
programa, com no pot ser d’altra manera. Per tant, en aquesta matèria també hi ha 
una estratègia clara per part del Consell de Govern. 

I per últim, sobre el trobar una solució a la problemàtica dels indefinits no fixos, 
dir-los que durant els anys 17 i 18 s’han reconduït situacions de setze treballadors, 
el 17, del mitjà ràdio, i de quaranta-un treballadors del mitjà televisió, que van veure 
reconduïda la seva situació laboral.

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.

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

Estem treballant, també, en aquest àmbit, per solucionar els vuitanta que queden.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les audiències 
de TV3 d’octubre i novembre i la cobertura d’esdeveniments polítics 
excepcionals

323-00193/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les audiències de TV3, i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Em congratulo, d’entrada, que des de fa unes quantes pregun-
tes, si més no, hem pogut recuperar una mica un llenguatge i un to més dignes, sense 
obviar la necessària crítica. 

I ara parlem d’audiències, senyor Sanchis. És habitual que, en els últims anys, 
quan a Catalunya hi ha esdeveniments de gran repercussió política i social, que les 
audiències de TV3 creixin de manera considerable. Quins esdeveniments polítics 
tenim, aquest d’octubre passat i aquest mes de novembre? Doncs un fet sense prece-
dents. Bé, sense precedents en televisió pública de testimoni però sí amb precedents 
lamentables, que és la sentència que condemna el govern legítim per haver posat 
urnes l’1 d’octubre del 2017. Tenim aquest fet i tenim les lògiques conseqüències so-
cials, en els dies següents, amb mobilitzacions i protestes multitudinàries. El mes de 
novembre hi ha el fet extraordinari de les eleccions al Congrés del 10 de novembre, 
i tota la campanya i al voltant. 

Què ens diuen, les dades d’audiència, sobre això? Doncs que el 14 d’octubre, 
el dia de la infame sentència, l’audiència de TV3 va ser del 26,8 per cent. El re-
sultat més alt des del 26 d’octubre de 2017. I igualment destacable l’endemà, amb 
una quota del 23 per cent, i de manera similar, els dies següents. Pel que fa al dia 
de les eleccions del 10 de novembre, més de 3.200.000 espectadors van connectar 
amb TV3, que va liderar l’audiència amb un 20,9 per cent. Però el repunt de l’au-
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diència ha estat sostingut aquests dos últims mesos; tenim una mitjana d’un 18,2 
per cent el mes d’octubre, i a la ratlla del 17 per cent aquest mes de novembre, a 
punt d’acabar.

Més enllà de concloure que els catalans es connecten majoritàriament a TV3 per 
informar-se, també tenim casos com és el retorn d’El foraster, amb una audiència del 
23 per cent el dia del retorn. Per tot això, la reflexió és: a part de com valora vostè 
aquestes bones dades, fins a quin punt la dependència d’aquestes audiències de TV3 
és pels esdeveniments politicosocials que es poden produir o és també..., o com es 
combina això, amb l’èxit en la programació de programes, com ara el que he esmen-
tat d’El foraster.

La reflexió que vull que faci és una mica sobre això; sobre com pot TV3 man-
tenir aquestes audiències, també, sense dependre, de vegades, de coses que no con-
trola.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, això se’m fa difícil, perquè crec recor-
dar, quan jo vaig ser nomenat director de TV3, de Televisió de Catalunya, que ja 
vivíem èpoques d’anomalia política –per dir-ho així–, vivíem moments que no eren 
normals, per explicar-nos i que ens entenguem; i això es manté gairebé tres anys 
més tard. Vull dir que és molt difícil preveure com farem televisió en situacions de 
normalitat quan aquest país viu situacions d’anormalitat política. Amb sentències; 
amb eleccions repetides, reiterades, i amb la situació que vivim, i que tots coneixem.

Per tant, a mi el que em preocupa, ara mateix..., i hi ha tres coses que crec que 
preocupen, a la gent responsables, ara mateix, de Televisió de Catalunya, que és, en 
primer lloc, estar a l’altura d’aquests dies, d’aquestes jornades i dels grans moments. 
I estem a l’altura, perquè si hi ha hagut grans moments en què..., aquell dia, l’audièn-
cia de TV3 se situa en el 20, en el 24 o el 25 per cent, vol dir que hi ha programes 
que tenen el 40, el 50 per cent d’audiència, i això és –per dir-ho així–difícilment 
comparable amb altres situacions i televisions del nostre àmbit. La segona cosa és 
que els programes que no responen a moments puntuals crítics, també siguen vistos, 
i això també passa. I que tinguin un índex qualitatiu que estiga bé. I la tercera i úl-
tima és, efectivament, com encarem el futur, amb els moments canviants que tenim. 
El que passa és que això sí que seria molt més llarg d’explicar, però evidentment 
ens preocupa. 

Nosaltres, per aportar els índexs qualitatius, només tenim dos possibilitats: es-
tudis de mercat i l’opinió de vostès, que és l’opinió d’aquesta cambra i, per tant, re-
presenten l’opinió, també, de la societat catalana. Evidentment, no són comparables. 
Aquí hi ha molta més discrepància que no en aquests índexs d’estudis de mercats i 
que nosaltres no ho fem a la nostra mida. I tot això ens preocupa, i en tot això tre-
ballem. Ara, jo crec que n’hi ha per estar orgullós, perquè la gent de TV3 estigui 
orgullosa de la feina que fan i dels resultats que obtenen, i preocupats per al moment 
que vivim els mitjans de comunicació, i la comunicació en general, i els reptes que 
això suposa.

I, per acabar, li diré que és veritat que ens mira molta gent; això és veritat, mol-
tíssima gent; però n’hi ha que no ens miren. I que, aleshores, diuen en veu alta que 
nosaltres no fem programes, per exemple, sobre la violència masclista o sobre la po-
bresa. M’agradaria que aquesta gent que diu això, mirara TV3 i parlara amb conei-
xement de causa.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre 
l’estratègia per a recuperar l’audiència infantil i juvenil perduda 
els darrers temps

323-00197/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’estratègia per recuperar l’audiència infantil, i la formula del diputat José Rodrí-
guez, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Senyor Sanchis, em sap greu no preguntar sobre gags humo-
rístics o fer banalitzacions del terrorisme. I, per tant, la pregunta no serà tan diver-
tida com la que fan altres grups d’aquesta cambra. 

Ens preocupa molt la pèrdua d’audiència infantil i juvenil de la televisió públi-
ca catalana. El Super3, 33, va tancar el 2018 amb una audiència mitjana del 0,9 
per cent, i creiem que el 2019 donarà una dada una miqueta més baixa, fins i tot. 
També hem sabut que, entre les divuit sèries de televisió que han superat la barrera 
dels cinquanta mil espectadors, en la franja d’edat entre quatre i dotze anys, n’hi 
ha 11 de Clan, 5 de Disney, 2 de Boing i cap del Super3. I encara podríem posar 
molts exemples, com vostè sap. Sabem que una part important del que pot fer de-
pèn del contracte programa, però no ens agradaria que ens quedéssim amb aquest 
argument, perquè una altra part depèn de la priorització de la despesa i del target 
televisiu.

Les dades d’ús lingüístic entre infants, adolescents i joves en temps d’oci ens 
indica que el català perd terreny. Els referents audiovisuals d’aquestes generacions 
no parlen en català, i a les xarxes de continguts audiovisuals el català és altament 
minoritari. Podríem esperar que la bona voluntat d’alguna plataforma digital, que 
ha inclòs alguna sèrie d’anime per a infants i adolescents amb traducció al català, 
faci part d’aquesta feina, però creiem que TV3 hauria de recuperar el lideratge en 
aquestes franges d’edat.

De fet, vostè, que és fan del món del còmic i del manga, no dubto que és bastant 
sensible a incorporar continguts animats d’èxit per a infants i adolescents. (Rialles.) 
Enfortir el Super3 i oferir nous i millors continguts i serveis al públic d’aquestes edats 
ha de ser una de les prioritats de la corporació, sense excuses. Per tant, digui’ns, per fa-
vor: quina estratègia tenen prevista, per recuperar l’audiència infantil i juvenil perduda 
en el darrer temps?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, no oblide que també hi ha manga i 
còmics per a adults, eh? No siga cas que..., per si de cas, eh?, que tampoc passa-
ria res.

Aquí abans s’ha sentit una lectura de la notícia que deia: «Els treballadors de 
TV3 diuen que la direcció no se’n preocupa, d’aquesta davallada.» Això és una gran 
mentida, per dir-ho així. I tant, que hi ha preocupació; i tant, que estem tots preocu-
pats. Tan preocupats que estem, que sempre estem mirant, d’acord amb les nostres 
estretors de recursos, d’intentar que el Super3 siga el canal –després de TV3– amb 
el qual correspondre amb més esforç, a tots els nivells. La veritat és que és complicat 
i li explique ràpidament per què. 

Des que hi havia les primeres audiències fins ara, tenim tres canals infantils: 
un..., que puguem veure des de Catalunya, eh?, tres canals infantils: un, entre la 
televisió pública espanyola, Televisió Espanyola; dos, un d’Antena 3; un altre del 
Telecinco, i després nou de pagament. Vull dir que això s’ha multiplicat moltís-
sim. I després, també, que evidentment compten amb uns recursos que solen ser 
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deu, quinze, vint vegades més forts que els nostres. I, per tant, si nosaltres consi-
derem que el 85 per cent de la graella és per producció aliena, compres de progra-
mes, i tenint en compte que ells tenen deu vegades més recursos, és molt difícil 
competir. 

Però enmig de tot això encara hi ha un altre punt que ho pot complicar tot més 
i és que, estem parlant no de la decadència del Super3 –que no crec que es puga 
dir així–, sinó de la decadència de la televisió convencional, per part de l’audièn-
cia infantil i juvenil. I per tant, aquí entrem ja en uns altres suports. I no només de 
gent que mira un programa pel portal, o que mira un programa que..., directament 
–i això es pot comptabilitzar–, sinó pel que corre per plataformes socials: YouTube, 
Google, etcètera. 

Nosaltres estem ara mateix reformulant-nos el paper que tenim des dels programes 
infantils i juvenils, estem mirant com estar presents en més plataformes i com crear 
més continguts per a aquests suports, i al mateix temps ens estem preguntant com po-
dem aconseguir –segurament vostès fa un moment estaven parlant de contracte pro-
grama– més recursos, perquè aquesta competència siga correcta. El que no pot ser de 
cap manera és –per dir-ho així– tampoc intentar superar gent que tu saps que viuen 
en un 90 per cent de la contractació externa, amb una contractació externa que no es 
pot fer, o que s’ha de fer amb deu vegades menys recursos. 

I aquests són els reptes que tenim. Mire si estem preocupats. Més que preocu-
pats, diria jo, estem gairebé obsedits, amb aquesta qüestió.

El president

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

David Pérez Ibáñez

Sí, per unes contradiccions claríssimes, senyor president.

El president

Trenta segons.

David Pérez Ibáñez

Acaba de dir que el que jo he llegit abans era directament mentida. Ho llegeixo: 
«Els periodistes que hi treballen», al Club Super3 –li llegeixo literalment, eh?– «te-
nen la sensació que l’actual direcció de la televisió pública no té cap interès per po-
tenciar-lo.» No ho dic jo, eh?, ho deien els periodistes que hi treballen. Si això que 
jo he dit vostè diu que és mentida, el que està dient, que és mentida..., als periodistes 
que hi treballen, no a mi. Que quedi clar, eh?

És per això que volia...

El president

Gràcies, senyor Pérez. Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

No li ho dic a vostè. Dic que aquest mitjà –i no els treballadors, perquè cal-
dria parlar amb ells– menteix. I dic també que el canal Super3 té un director que 
vostès hi poden dirigir les mateixes preguntes, a veure si des de la direcció de la 
televisió hi ha aquest desenteniment. Crec que, senzillament, aquesta notícia no 
és veritat.

El president

Gràcies, senyor Sanchis.

Beatriz Silva Gallardo

Presidente, quiero pedir la palabra por alusiones, porque el señor Sanchis se ha 
referido a las afirmaciones que yo he dicho, como «aquesta gent»...

El president

Senyora Silva...
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Beatriz Silva Gallardo

Sí.

El president 

Primer li haig de donar la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Vale, perdón, president.

El president

Gràcies. Trenta segons.

Beatriz Silva Gallardo

Usted se ha referido a las referencias que he hecho yo a la emergencia social como 
«aquesta gent que diu». Me parece que utilizar esta expresión con una diputada del 
Parlament de Catalunya no corresponde, y le pediría que la retirara.

El president

Gràcies...

Beatriz Silva Gallardo

En segundo lugar...

El president

...senyora Silva...

Beatriz Silva Gallardo

...que voy a pedir por escrito que el programa FAQS..., me den la relación de to-
dos los minutos...

El president

Se li ha acabat el temps.

Beatriz Silva Gallardo

...que han dedicado a los temas que mencioné...

El president

Se li ha acabat el temps, senyora.

Beatriz Silva Gallardo

...como usted dice, que si lo... (L’oradora continua parlant sense fer ús del micròfon.) 

El president

Senyor Sanchis, deu segons.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Mire, no volia fer al·lusions personals, ho retire, per-
què senzillament lo que..., podia haver fet una al·lusió personal, però tampoc no vo-
lia donar peu a un debat. Crec que és més interessant fins i tot això, que ho parlem 
–també si vol– amb més temps. I respecte al programa FAQS, i tant que els tindrà. 
Ho demana per escrit i ho tindrà; però també li diré que tinga vostè en compte que 
en aquella casa hi ha més d’un programa, eh?, i que se fan no sé quantíssims cente-
nars d’hores a la setmana, d’això. I si vostè només tindrà un programa, tindrà una 
visió parcial.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. Passem a...

Beatriz Silva Gallardo

¿Y a usted le parece correcto dirigirse a mí como «aquesta gent»?

El president

Senyora Silva, no té la paraula. (Remor de veus.)
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre les 
dades d’audiència de l’emissora a l’última onada de l’Estudi general 
de mitjans

323-00194/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
dades d’audiència, i la formula el diputat Eduard Pujol, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Bon dia a tots i totes; senyores i senyors diputats, president, director de TV3 i tam-
bé director de Catalunya Ràdio; senyora Llorach, també bon dia. Llegeixo la nota de 
premsa de Catalunya Ràdio, amb relació al tercer EGM d’aquest 2019: 633.000 oients 
donen a Catalunya Ràdio el tercer millor any de la seva història. «Segons les dades de 
l’Estudi general de mitjans» –l’EGM–, «633.000 oients han escoltat cada dia l’emis-
sora durant el 2019.» 

Senyor Gordillo: tinc la sensació que a l’hora d’explicar els EGMs als oients a 
vegades ens ho fem molt complicat, i de cara a propers EGM li demanaria que expli-
quéssim l’EGM amb una major claredat, per saber exactament on som –els oients– 
i aquells que fem el control parlamentari de la feina que vostès fan. Tinc la sensació 
que, en aquesta explicació de l’EGM, s’han barrejat conceptes, entre el que és l’onada 
estrictament i el que és el conjunt de l’any. I, per tant, com que tinc aquest dubte, que 
vostè ara m’aclarirà, li demano, doncs, sobretot molta claredat. La dada de l’EGM, 
de l’audiència d’aquest tercer EGM, són 563.000 oients? Si és així, es confirma la 
davallada, durant l’any, de 716.000 el primer EGM, 622 el segon, i ara aquests 563? 
Per les dades que he pogut treballar, passem del 24,2 per cent de share al 21,3? La 
pregunta: està content amb les dades que ens presenta el tercer EGM d’aquest 2019?

Estem més o menys a prop del lideratge? Perquè en l’última compareixença, o 
en l’última pregunta que jo li feia, li demanava sobretot un esforç, perquè la ràdio 
nacional de Catalunya retorni a la cultura del lideratge. Penso que lideratge i servei 
públic van de la mà; aquells que pensen que el servei públic és una cosa i el liderat-
ge és un altre, pel meu entendre, s’equivoquen; perquè, si no hi ha servei públic, no 
hi pot haver un lideratge. L’audiència no et reconeixeria el paper central de la teva 
emissora, a l’hora de tenir aquest lideratge. 

Per tant, satisfet amb les dades; són aquestes que li confirmo. I sobretot aquest 
prec: de cara a propers EGMs, més claredat a l’hora d’explicar on som i d’on venim.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor diputat. Doncs no estic content, per-
què ha estat un mal EGM. Ho ha estat per al conjunt de la ràdio generalista, en gene-
ral, que ha baixat un 4 per cent respecte a l’onada anterior i un 2 per cent respecte a 
la de fa un any, i per a Catalunya Ràdio, que baixa un 10 per cent respecte a l’onada 
anterior i un 9 per cent respecte a fa un any.

Jo crec que a l’entrevista que ens va fer Mònica Terribas el mateix dia de l’EGM 
ho vam explicar i no ens van caure els anells per reconèixer que no estàvem con-
tents per aquests resultats. El Departament de Comunicació de la corporació té la 
necessitat –i la comparteixo al cent per cent– de fer una informació sempre al més 
optimista, per al conjunt de la corporació, possible. I, per tant, lícitament, van deci-
dir titular, per a l’any, mòbil, i no només per al titular de l’onada.

De fet hi ha dues versions de la nota de premsa que vostè comenta: una, on a pri-
meríssima hora del dematí es donen els primers flaixos de l’EGM, i una altra on es des-
taca, precisament, que Catalunya Ràdio en aquest EGM ha aconseguit el lideratge del 
cap de setmana amb El suplement i amb el Tot gira, que és un fet rellevant. I és la part 
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positiva d’aquest EGM: Catalunya Ràdio és líder amb El suplement i ho és amb el Tot 
gira, que són els dos grans programes del cap de setmana. També ho és amb En guàr-
dia, amb Crims, amb El divan i amb Geografia humana. I l’altra dada positiva d’aquest 
EGM és que Catalunya Ràdio lidera tres hores del dia, dues d’elles molt rellevants, com 
són les del Catalunya migdia informació i, per tant, essent i mantenint l’informatiu lí-
der a Catalunya, el Catalunya migdia. I, per tant, de dues a quatre, hem trencat aquella 
hegemonia que sí que tenia el nostre competidor, quan vostè era el director de l’emis-
sora amb la qual competíem; perquè en aquella època vostè podia dirigir una emissora 
on era líder les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de la setmana.

Afortunadament, tot i aquest mal EGM pel conjunt del sector i especialment per 
nosaltres, podem dir que hem falcat lideratges que, fins ara, no els teníem.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el 
creixement d’un 22 per cent de l’audiència de l’emissora i la manera 
de mantenir-lo

323-00199/12

Passem a la darrera pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el crei-
xement d’un 22 per cent de l’audiència, i la formula la diputada Jenn Díaz, del Grup 
Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Seguim amb la mateixa qüestió: les 
dades del mes d’octubre ens donaven un total de 725.000 usuaris únics per internet 
a l’Estat espanyol, que suposaven un 22 per cent de creixement respecte al mes an-
terior. A Catalunya, les dades són de 620.000 usuaris únics, amb un creixement del 
13 per cent. Aquestes dades anaven acompanyades d’un molt bons resultats, també 
per TV3 i per tota la corporació.

Fa unes setmanes, també, l’enquesta del baròmetre d’Opinió Pública del CEO ex-
plicava que un 24 per cent de la ciutadania pren habitualment Catalunya Ràdio 
com a referent informatiu. El dimecres coneixíem les dades de la tercera onada de 
l’EGM, que denotaven una davallada de Catalunya Ràdio, fins a 564.000 oients, en 
un context de baixada general del consum. Malgrat aquest decreixement, l’emissora 
és líder en els magazins del cap de setmana, i per tercer any consecutiu aconsegueix 
que la mitjana anual superi els 630.000 oients diaris, enguany amb el tercer millor 
registre de la història.

Davant de tot aquest seguit de dades –i una mica per complementar la resposta 
anterior–, quina és la valoració que en fan i quines mesures prendran per intentar 
millorar els últims resultats?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. No voldria barrejar (remor de veus) –perquè vostè a la 
pregunta ho fa– les dades de l’EGM amb les de comScore, perquè són mesures molt 
diferents. I com que abans parlava de l’EGM, on diguéssim que soc més contingut, 
però ara també em pregunta per les dades digitals; en aquest àmbit sí que permeti’m 
que llueixi una mica els resultats de Catalunya Ràdio a l’octubre a comScore, on 
hem aconseguit 726.000 usuaris únics a la web i a l’aplicació mòbil, que és la millor 
dada del 2019, segons comScore. Això suposa un augment del 22 per cent respecte 
al mes anterior. 
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Cada cop hi ha més usuaris que escolten Catalunya Ràdio en directe, o a la car-
ta, a través de la nostra aplicació mòbil i per suposat de la web. Però, cada cop més, 
a través de l’aplicació, perquè ho fan a través del telèfon mòbil. La ràdio pública ha 
fet una aposta digital, que –ja s’està veient– està donant els seus fruits. Som els que 
tenim més audiència digital, d’entre els divuit i els vint-i-quatre anys. Superem la 
resta d’emissores de l’Estat en aquest públic, i em sembla que és un fet rellevant.

Vostès abans preguntaven pel Super3; doncs en l’àmbit digital de la ràdio tenim 
un 8,7 per cent de l’audiència digital de la ràdio pública, d’entre divuit i vint-i-quatre 
anys. Això és el doble que la SER, i , en canvi, RAC1 només té un 2,2 per cent. Cata-
lunya Ràdio també és l’emissora de les generalistes amb més usuaris únics, de divuit 
a vint-i-quatre anys, en nombres absoluts. Tenim una mitjana de 42.000 usuaris únics, 
mentre que la SER en té 24.000. Catalunya Ràdio és l’emissora amb un percentatge 
més alt d’audiència digital, d’entre divuit i quaranta-quatre anys; un 42,7 per cent de 
l’audiència digital de Catalunya Ràdio té entre divuit i quaranta-quatre anys. La SER 
en té un 39 per cent i RAC1, un 33,8 per cent.

Catalunya Ràdio és també la generalista més femenina a internet. De mitjana, la 
ràdio pública catalana té més dones que la resta d’emissores generalistes, que tenen 
una audiència més masculina. Som l’emissora amb un percentatge més alt d’audièn-
cia digital femenina: tenim un 48 per cent de dones; RAC1 en té un 47 per cent i 
la Ser, un 43. Aquest octubre, Catalunya Ràdio ha tingut una audiència digital amb 
més dones que homes: 51 per cent, dones; 49 per cent, homes. Som l’única de les 
cinc grans emissores generalistes de tot l’Estat que tenim més dones que homes, se-
gons comScore.

I aquestes dades permeti’m dir que estan basades en una mitjana dels deu pri-
mers mesos del 2019, i totes elles estan calculades a nivell de tot l’Estat.

El president

Gràcies. 
Doncs amb aquesta pregunta, si no hi ha res més, donarem per finalitzada la co-

missió. Bon dia a tothom.

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