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Sessió 11 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, 

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

Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

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

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

Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard Pujol i Bonell 

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

Moral i Fuster i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva 

Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalu-

nya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Esperanza García González, 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 

Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

jans Audiovisuals.

El president

Bé, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquesta nova Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Donar la benvinguda de nou a la presidenta en funcions de la corporació –espe-
rem que ja estigui recuperada–, al director de Televisió de Catalunya i de Catalunya 
Ràdio, als assistents.

Hi ha alguna substitució a dir per part dels diferents grups parlamentaris? (Pausa.) 
No? (Pausa.)

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris 
periodístics de la cobertura informativa de TV3 del judici sobre 
el procés independentista

323-00111/12

Doncs si és així, començaríem amb l’ordre del dia, que és les preguntes amb 
resposta oral als òrgans de la corporació catalana. I començaríem per la primera 
pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el procés independen-
tista. I la formularia la diputada Esperanza García –que també li donem la benvin-
guda de nou– al director de Televisió de Catalunya. Té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis –molt de temps, eh?, sense veure’l. 
Miri, la pregunta és molt clara. A vostè, com a director de TV3, i veient, ja, que por-
tem un temps amb la celebració del judici del Suprem per l’1 d’octubre, quina opinió 
li mereix la cobertura que està donant la televisió pública, suposadament de tots els 
catalans, d’aquest judici?

El president

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

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

Bon dia. Gràcies, president. Bon dia; ben trobada, diputada. La pregunta és veri-
tat que és molt clara i recurrent, perquè la vaig contestar exactament així la setmana 
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passada; per tant, gairebé el guió el tinc més o menys après, perquè no hi ha hagut 
gaires variacions.

Els criteris periodístics, els seguiments periodístics del judici que s’està fent en 
aquest moment sobre el referèndum són els que vam anunciar aquí i són els que hem 
previst i acordat els serveis informatius de Televisió de Catalunya més la direcció de 
Televisió de Catalunya, i és una informació exhaustiva perquè considerem que real-
ment el tema s’ho val, però dir-ho així, per l’atenció social i popular que suscita, i per 
la importància periodística del judici, sí. 

I si vol després entraré una mica en detalls i li explicaré en què consisteix aques-
ta atenció.

El president

Gràcies. Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Miri, senyor Sanchis, quan un pensa que encara el més difícil, 
el más difícil todavía del circ no és possible, vostès ho fan possible. I ho fan possi-
ble... En primer lloc, vostès des de que estan retransmetent el judici de l’1 d’octubre 
són, diguem-ne, la contraprogramació del Tribunal Suprem. Sembla que, després de 
veure les retransmissions que fa la televisió pública de tots els catalans d’aquest ju-
dici, qui acabarà sent condemnat amb aquesta sentència que dictarà aquest tribunal 
seran el senyor Marchena, la senyora advocada de l’Estat i el senyor fiscal.

Mirin, vostès l’altre dia van fer una cosa que em sembla que és vergonyant, i jo li 
pregunto si a vostè no li fa vergonya això, que va ser treure la imatge del tinent de la 
Guàrdia Civil que va declarar a aquest judici, quan ni tan sols –ni tan sols– per un 
judici de pederàstia del senyor Benítez van treure la seva imatge. 

En segon lloc, vostès fan una contraprogramació. En el moment en què s’està 
celebrant el judici, el que treuen és l’advocada de Roger Español per desmentir la 
policia. També li fan un contrarelat a la policia, en veure que, clar, les declaracions 
de la policia a aquest judici fan que no..., als processistes i als consellers imputats no 
els vagi gaire bé la celebració i la pràctica de la prova.

En tercer lloc: vostès s’estan rient de la junta electoral? Nosaltres, com a Partit 
Popular, els vam posar una reclamació a la junta electoral perquè feien vostès servir 
els criteris «periodístics», en diuen vostès, de fer servir els termes «presos polítics» 
i «exiliats» respecte del senyor Puigdemont i dels consellers imputats a aquest judi-
ci. I resulta que això ja els ho vam dir a vostès a la celebració de les eleccions pas-
sades del 21 de desembre del 2018, que aquest no era un terme correcte. I no era un 
terme correcte perquè era mentida, era fals, i no responia en cap moment a criteris 
periodístics, sinó a partidització de la televisió pública catalana. Els hem tornat a 
guanyar un altre procediment davant de la Junta Electoral Central, amb el hashtag 
–més ridícul encara– #PrisisPilítics que van fer vostès servir a TV3, al FAQS de la 
setmana passada.

Mirin, no és que difonguin odi...

El president

Senyora García, se li ha acabat el temps.

Esperanza García González

...no és que facin contrarelat, és que fan directament el ridícul.
Gràcies, president.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, president. Bé, el ridícul en aquesta vida..., depèn. A mi, de tant 
en tant em fa una certa gràcia fer-lo, sobretot quan se m’adjudica. 
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A veure, si parlem de seguiment, estem parlant en uns altres termes –si parlem 
de seguiment del judici, eh?–, en uns termes d’exhaustivitat i d’interès, que són els 
que jo ingènuament em pensava que potser a això es referia la pregunta. Si parlem 
d’interpretació, ho lamente, però li he de dir que no. És a dir, si vostè cada dia, per 
exemple, segueix el programa Més 3/24, les interpretacions que fan les dues perso-
nes que des d’un punt de vista, per dir-ho així, d’experiència jurídica el comenten, fa 
l’efecte de que cada..., gairebé sempre es porten la contrària i tenen opinions bastant 
diferents respecte al que han vist, i ja està bé, perquè és el contrast que solem buscar.

Finalment, si parla d’un tinent, supose que es refereix a un tinent coronel, no a 
un tinent, que és Daniel Baena, que si vostè diu que li vam treure la cara, pense vos-
tè que estem parlant d’un personatge públic, que, en el cas de Catalunya, tan públic 
com el major Trapero; que en tenim imatges, que existeixen imatges d’aquesta perso-
na. Per tant, no és un agent qualsevol, no és un número, sinó que és una persona amb 
responsabilitat pública important. I aquest senyor, si vostè vol consultar en les xarxes 
socials o en internet, o fins i tot en els diaris, en els arxius, en les hemeroteques, i 
en el nostre també, veurà que té vídeos, un muntó, veurà que és una persona també 
pública i també, per tant, controvertida, amb un càrrec de responsabilitat important. 

Per tant, posar-lo per apuntar-lo..., em sembla que vostè està exagerant moltís-
sim. Una cosa és que nosaltres, com ho hem fet fins ara a qualsevol persona –fins i 
tot una secretària judicial– que demana que no se comente o que no s’expose la seua 
privacitat o la seua cara, no ho fem, i una altra cosa és que a una persona que té un 
càrrec importantíssim a Catalunya i que tot el món periodísticament o informada 
coneix, nosaltres li amaguem la cara. Això ens hauria semblat ridícul. 

I, per acabar, com que hi ha algunes preguntes més que faran referència respecte 
a aquest hashtag i a aquestes inconveniències, segons vostè, si vol, i que ara no em 
queda temps, les comentem..., si tinc ocasió, segur que li respondré a esta última 
pregunta.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el compliment del 
principi de neutralitat política a TV3 en el període electoral actual

323-00118/12

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el compliment del principi de neutralitat política, i la formula la diputada Sonia 
Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, diputats, diputades, membres de la 
corporació; ben tornada, senyora Llorach.

En cualquier democracia las instituciones y los medios de comunicación tienen 
que ser neutrales porque tienen que ser de todos. Pongo un ejemplo. En Andalucía, 
donde nosotros gobernamos, no se nos ocurre poner corazones tribanderas o fotos de 
Albert Rivera en las consejerías. Pero en Cataluña tenemos un problema, porque la 
Generalitat, los políticos nacionalistas se creen que las instituciones, los colegios, las 
calles, los medios de comunicación son suyos. Bueno, la verdad es que con lo de los 
medios de comunicación aciertan bastante, porque es que no pueden ser más correa 
de transmisión del Gobierno de la Generalitat. Y hasta ahora hemos tenido que en las 
instituciones teníamos propaganda separatista y fotos de los candidatos que se presen-
tan a las elecciones, lo cual es gravísimo en un periodo electoral; sería grave durante 
todo el año, pero durante un periodo electoral es inaceptable. Y gracias al trabajo de 
Ciudadanos ahora las instituciones, o como mínimo los edificios, se mantienen neu-
trales.
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Y lo hemos intentado también con TV3, pero de verdad que es que es misión 
imposible. No hay manera de que ustedes puedan ser neutrales, que puedan ser 
unos medios de todos. Y para eso, pues, si tienen que caer en el infantilismo de los 
#Prisis Pilítics..., que yo me los imaginaba pensando: «Jo, jo, qué malotes somos, 
oye, fíjate lo que se nos ha ocurrido.» A mí me parecía más bien patético, pero oye, 
cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Si ustedes se creen así muy malotes, estupendo.

Pero mi pregunta, que es lo realmente importante..., el hashtag me da absoluta-
mente igual, porque, ya les digo, es que no hay que darle importancia de lo ridículo 
que me parece. Lo que a mí me parece aquí fundamental es: ¿por qué se niegan a que 
los medios públicos, aunque sea por unas semanitas, sean neutrales y objetivos?

Gracias.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, senyor president. A veure, primer una apreciació ràpida, i és que 
vostè ha parlat d’una simbologia..., que jo no estic aquí per contestar-li la seua apre-
ciació, però en tot cas li diré, com a passada i molt ràpidament, que no crec que si-
gui igual una simbologia de partit que una simbologia reivindicativa compartida per 
moltes més opcions –dit, sia de pas. I escolte, i això és una cosa en la qual jo no hi 
entre gaire, perquè tampoc em correspon; però li ho dic. Igual que si parla de fotos 
de candidats, també li diré que segurament aquestes fotos són prèvies, i no crec que 
estiguen posades en alguns llocs públics –que tampoc em correspon, perquè en la 
tele no hi són– perquè siguen candidats, sinó perquè estan en circumstàncies polí-
tiques i personals una mica complicades. Per tant, són fotos reivindicatives que no 
crec que siguen fotos d’opció com a candidats.

Vostè parla de..., ara sí, entrant directament en Televisió de Catalunya, respecte 
a la imparcialitat i l’objectivitat, i, com sap, sempre en això tenim idees diferents. Jo 
només li diré de passada que hi ha acords d’aquesta Junta Electoral Provincial, la de 
Barcelona, que es contradiuen absolutament amb la Junta Electoral Central, i li reco-
mane la lectura de les dues resolucions que fan referència als continguts, per exem-
ple, de la manifestació o a l’emissió de la manifestació, l’ultima manifestació que 
vam fer, perquè sàpiga vostè que tot no està tan clar, que no és tot dir «és que vostès 
no són imparcials». Per la Junta Electoral Provincial som absolutament imparcials; 
per la Junta Electoral Central i per vostès som absolutament parcials, què hi farem. 

En tot cas que quede clar que hi ha diferència d’opinions. I que quede clar, també 
–després si tinc temps li ho comentaré–, les diferents opinions que això ha suscitat. 
I el ridícul el fa aquell que és capaç de prohibir unes paraules i aconsegueix que tota 
la professió, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat, li plante cara perquè conside-
ra que això és censura. Si vol ara passarem la llista d’entitats que han criticat aquesta 
disposició de la Junta Electoral Central sobre les denominacions «presos polítics» i 
«exiliats».

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias. Pues qué lástima que todos esos profesionales no se manifesta-
ran también en contra cuando a Inés Arrimadas se la ha llamado «puta» o cuando 
ha habido insultos homófobos contra el señor Iceta. Hubiera sido muy bonito que la 
profesión se hubiera manifestado en contra.

En cuanto a lo de los carteles, pues oiga, tener en las consejerías, como ha pasa-
do en Cataluña –y ahora gracias a Ciudadanos ya no están– carteles del señor Sán-
chez, del señor Junqueras o del señor Puigdemont es lo mismo que tener fotos del 
señor Albert Rivera en las consejerías de Andalucía.
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Mire, ustedes han logrado expulsar a más de la mitad de los catalanes de TV3, 
o bien por su sesgo separatista o bien ya por este infantilismo, que, de verdad, es 
que roza el ridículo, pues lo de «¿no me dejan decir “presos políticos”? Oye, pues 
ahora cojo, me enfado y no respiro, y entonces lo pongo en cada cartelito cada vez 
que tengo ocasión», o «vamos a jugar al Scattergories y, oye, la palabra es “presos 
políticos”». Pues mire, podemos jugar todos al Scattergories la próxima vez y que 
las palabras sean «fugados de la justicia» o «golpistas». De verdad, ¿creen que este 
es el comportamiento digno de unos medios públicos? Porque a mí no me lo parece.

Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. A mi m’agradaria, m’agradaria moltíssim, que vostès de ve-
gades, quan fan aquestes preguntes, se n’estigueren una mica. És a dir que, com 
sempre hem dit en trenta-cinc ocasions, no és el mateix un informatiu diari que un 
programa de debat polític i més o menys irònic, amb punts d’entreteniment. Això 
són incapaços de separar-ho. Com són incapaços també vostès..., i em perdonarà, 
perquè ara li estic contestant directament sobre «m’agradaria que altra gent hague-
ra protestat quan a la senyora Arrimadas algú li va dir “puta”». Doncs mire, va ha-
ver-hi molta gent que va protestar i molta gent que es va queixar, i molta gent que va 
prendre mesures. Entre la gent que va protestar i queixar-se, a part de la presidenta 
de la corporació i de tots els que formem part de la direcció de TV3, va haver-hi les 
mateixes instàncies que en TV3..., les que vostès critiquen tant, i el resultat va estar 
una decisió que no ha agradat a molt gent. 

I encara acabaré, i ho acabaré d’arrodonir una mica: ningú en TV3, des de TV3, 
en cap programa de TV3, va dir «puta» a la senyora Inés Arrimadas, i en canvi hi 
ha algú molt important políticament que ens acusa d’haver-ho fet i que menteix des-
caradament. I això també és molt important. I a veure qui fa més el ridícul, el que 
menteix d’aquesta manera o els que, quan passa una cosa com aquesta, la condem-
nem i després actuem.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’entrevista a Adam Majó en el programa Tot es mou.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista a Adam 
Majó en el programa Tot es mou

323-00119/12

I la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Jo recordo aquí la senyora Llorach dient que, 
home, això del senyor Toni Albà, que era un humorista i que ho feia en clau d’hu-
mor perquè era un clown. Això està registrat al diari de sessions d’aquest Parlament.

La pregunta d’ara. El 21 de gener, al programa Tot es mou es va dedicar tota una 
peça a un suposat informe de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, i la presentadora va 
començar dient –i ho cito textualment–: «Aquest és el primer informe, després de 
tres mesos de que s’hi treballi, i per això estem acompanyats de l’Adam Majó, que 
ens en donarà tots els detalls.» I més endavant la conductora del programa torna a 
dir dues vegades més la paraula «informe». És a dir, tenim tres vegades la parau-
la «informe» en cinc minuts. Jo ja li vaig preguntar sobre aquest tema, perquè ja 
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li vaig dir que qui s’havia llegit aquest informe, perquè estàvem convençuts de que 
no existia aquest informe. Ara tenim resposta oficial: aquest informe no existeix; 
l’únic que existeix és un powerpoint inventat pel senyor Adam Majó. I, després, so-
bre aquest powerpoint absolutament inventat, que no té dades oficials i que no hi ha 
manera de saber d’on han sortit aquestes dades, la presentadora va continuar dient: 
«Hi ha hagut 328 agressions de la ultradreta en dos anys.» Però és que resulta que 
aquesta xifra és inventada. Va estar aquí el senyor Majó i no ens va poder dir d’on 
havia sortit aquesta dada.

Llavors, hi ha tres preguntes. La primera: per què la conductora del Tot es mou 
parla reiteradament d’un informe que no existeix? La segona és: per què aquest pro-
grama dedica tota una peça de vuit minuts a un informe que és que no existeix? I la 
tercera pregunta és: per què en cap moment es pregunten d’on surten aquestes dades 
si no hi ha cap mena de font oficial en aquest powerpoint?

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Home, les tres preguntes, com la Santíssima Trinitat, es re-
dueixen a una, i és: per què Televisió de Catalunya va donar credibilitat al senyor 
Adam Majó? Doncs mire, perquè és el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics. 
I com que resulta que és una institució i una autoritat pública en aquest país, igual 
que el Síndic de Greuges o el síndic de comptes, si ell fa el que vostè diu que és un 
powerpoint i que no és un informe... Jo la diferència entre un informe i un power-
point..., segurament ens hauria de contestar vostè o el senyor Adam Majó, però con-
sidere que els informes es presenten en powerpoints, per exemple. 

Per què li vam donar credibilitat? Perquè donem credibilitat a l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics. I amb això està tot respost. I si aquest senyor el que diu, com ho 
planteja, no els agrada, doncs mire, potser és un problema de vostès o potser és un 
problema de la Generalitat perquè tenen una oficina que no funciona com ha de fun-
cionar. Però, en tot cas, la funció del periodista, la missió del periodista, evident-
ment és fer-se públic sobre tot allò que fan aquestes institucions públiques.

Respecte a la primera al·lusió a la senyora Llorach, pense que quan la senyora 
Llorach..., està aquí i els pot contestar ella soleta, que per això té veu també, però 
pense que quan aquestes afirmacions –que jo també..., de les quals vaig participar en 
algun moment– es van fer, aquest senyor no havia dit el que havia dit, i quan havia 
dit el... (Veus de fons.) No de la mateixa manera ni amb les mateixes característiques 
ni amb la mateixa gravetat. I quan va dir una afirmació –que també ho podríem 
analitzar un dia amb una mica més de calma– bastant més greu, doncs el resultat i 
les conseqüències, senyora diputada –gràcies per l’atenció–, van ser uns altres, que 
són els que hem vist ara.

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Sí, gràcies. No és veritat el que acaben de dir. Ja ho havia dit tot, excepte l’últim 
tuit, que no és el més fort que ha fet. Jo tinc aquí un document oficial de la Genera-
litat que diu: «No existeix cap informe emès per l’Oficina de Drets Civils i Polítics.» 
Això és resposta oficial. I, malgrat això, TV3 va fer una alerta ultra, eh?, alerta per 
l’augment dels atacs de la ultradreta a Catalunya; evidentment, tots els atacs espa-
nyolistes, com no podia ser de cap altra manera a TV3, però el que no expliquen és 
que aquestes dades no són oficials. I li vam preguntar al senyor Majó d’on havien 
sortit, i és «yo me junté con mis ochenta mejores amigos y decidimos que esta era la 
cifra», aquesta és la resposta, perquè no va donar cap mena de font.
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Per què no fan una alerta ultra per explicar, per exemple, que els partits constitu-
cionalistes rebem el triple d’agressions que els separatistes? 

Miri, per exemple, aquí encaputxats, eh?, carregant-se..., aquí és la seu del PP, 
aquí tenim també la de Ciutadans, i tot això surt penjat als vídeos d’Arran. Per què 
no hi ha una alerta ultra d’això? Això no els interessa, no? No, l’únic que els interes-
sa és fer el relat que els catalans que treuen llaços són d’ultradreta, que és el resum 
d’aquests vuit minuts sobre un informe que no existeix.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyora diputada, realment el senyor Adam Majó els va dir a 
vostès que allò era el resultat de ir con ochenta amigos, literalment? Home, m’hau-
ria agradat estar aquí per haver-ho sentit, perquè realment hi ha coses que són molt 
interessants. 

A veure, torne a insistir, és que confon una vegada més qui fa la notícia, qui la 
provoca, qui es constitueix en notícia i qui es limita a reproduir-la o a expandir-la. 
Torno a insistir-l’hi: per si no ho sap, aquest senyor és director de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics de la Generalitat, i per si no ho sap és una oficina pública, i per si 
no ho sap, si aquest senyor o qualsevol altra oficina pública de la Generalitat fa un 
informe contrari, evidentment aquest responsable, qui siga, anirà a un programa 
del qual es parlarà, perquè per això estem també, per fer-nos ressò de l’activitat 
pública.

I, finalment, en un altre ordre de coses, en allò que ens competeix directament, 
en allò que ens afecta directament com a televisió i com a informatius, lamente que 
no se’ls miren, perquè si se’ls miraren veuria que qualsevol agressió d’Arran o de 
qualsevol altre grupuscle o de qualsevol altre partit o de qualsevol altra facció tenen 
el reflex necessari i proporcional en els informatius de TV3. I, si no –tornem a la de 
sempre–, li faré un informe sobre en quants minuts i de quantes maneres ens hem 
fet ressò i hem parlat d’aquestes agressions. I segur –segur– que no quedarà tan de-
cebuda com se la veu ara.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la cobertura a TV3 del viatge del president de la Generalitat a Portugal.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura de TV3 
del viatge del president de la Generalitat a Portugal

323-00120/12

I la formula el diputat Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. La setmana passada el president 
Torra va anar de visita a Portugal, bàsicament a malparlar d’Espanya i a explicar una 
versió absolutament distorsionada de la realitat constitucional portuguesa i espanyo-
la, versió que TV3 va comprar, com no podíem esperar cap altra cosa, fil per randa. 

Vostè creu que la cobertura que TV3 va fer del viatge s’ajusta a l’obligació de la 
cadena i al dret dels ciutadans a rebre una informació veraç?

Gràcies, senyor Sanchis.

El president

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

Home, és que, clar, depèn de lo que vostè considere. Si vostè considera que, el 
president, la informació que dona no és veraç, aleshores evidentment nosaltres, 
reproduint les opinions del president de la Generalitat i seguint la cadena de no 
veracitat, doncs segurament devem estar expressant una informació que no és ve-
raç, però no la pose en la nostra boca. És que sempre estem igual. És a dir, si a 
vostès no els agrada el director d’una oficina o no els agrada el que diu el presi-
dent de la Generalitat, quina culpa té qui reproduïx les paraules del president 
de la Generalitat? Si li interessen dades d’aquest viatge les hi donaré de seguida 
molt gustosament, però no ens atribuïsca a nosaltres falsedats que poden vostès 
atribuir a uns altres elements polítics. Nosaltres reproduïm el que diuen. I és així.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Miri, senyor Sanchis, vostès tenen l’obligació de contrastar les informacions, 
i el que no és normal és que després del que va dir el senyor Torra, presentant la 
democràcia portuguesa com una democràcia més avançada que l’espanyola per-
què reconeix el dret a l’autodeterminació, quan aquest dret a l’autodeterminació 
de la Constitució portuguesa es refereix únicament i exclusivament a les colònies 
i no a les parts integrants de l’Estat portuguès, el que vostès haurien de fer és 
contrastar aquesta informació. Em recorda molt, això que ara em diu, a una frase 
del polític nord-americà Adlai Stevenson, que segurament vostè coneix, que deia 
que els directors dels diaris eren aquells homes que es dedicaven a destriar, dis-
tingir el gra de la palla i després publicar la palla. Doncs vostès fan exactament 
això, publicar la palla que el senyor Torra els diu que publiquin, dient coses que 
no tenen res a veure amb la realitat de la Constitució portuguesa o de la Consti-
tució espanyola.

De veritat, senyor Sanchis, no creu que els catalans mereixem uns mitjans pú-
blics que no distorsionin la realitat d’aquesta manera? A vostè li sembla normal, 
just i raonable que els mitjans públics que paguem entre tots els catalans oferei-
xin, aquests mitjans, una visió tant deformada i parcial de la realitat, silenciant 
més de la meitat dels catalans?

Miri, senyor Sanchis, s’ha comparat sovint el procés separatista amb El procés 
de Kafka, per com és d’arbitrari, d’angoixós i fins i tot d’asfixiant, per un entra-
mat institucional que el que fa és viure completament al marge de l’estat de dret, 
completament al marge del que és, en definitiva, una democràcia constitucional 
moderna i normal. El Govern del senyor Torra, TV3 i el Síndic de Greuges són 
els màxims representants d’aquest menyspreu per l’estat de dret; menysprea els 
nostres drets fonamentals i menysprea les nostres llibertats, institueix un règim 
gairebé il·liberal a Catalunya. Sovint em pregunto, senyor Sanchis, quan veig 
aquesta resposta seva, que em diu que vostès l’única cosa que fan és dir el que 
diu el senyor Torra i que si el senyor Torra menteix doncs vostès menteixen amb 
ell, en comptes de contrastar la informació que els dona... I jo em pregunto sovint 
què seria dels catalans si no fos per la Junta Electoral Central, pel Tribunal Cons-
titucional, pel Tribunal Suprem i per totes les institucions de l’estat de dret que el 
que impedeixen és que vostès facin aquest ús absolutament arbitrari i omnímo-
de del poder. Perquè el que estan fent justament amb aquestes actituds i amb el 
que vostè em diu és violar sistemàticament els drets dels ciutadans de Catalunya.

Des d’aquí vull agrair a aquestes institucions la seva protecció als drets i lli-
bertats fonamentals dels ciutadans de Catalunya, perquè si no fos per ells real-
ment el procés separatista seria l’autèntic procés de Kafka.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis.
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El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Caram, senyor Martín Blanco, és que com parla amb aquesta 
loquacitat extrema és impossible contestar tot el que diu amb la mateixa professio-
nalitat que vostè, i, per tant, segurament algunes coses quedaran pendents.

Jo, si hem de parlar de teòrics periodístics, i com ja sap, perquè alguna vegada 
n’hem parlat, li recomane la pel·lícula Primera plana, on els periodistes són una 
mica bastant més divertits que això, segurament més pròxims a la realitat.

L’hi torne a insistir: qui diu mentida, la veritat o la no veritat? Qui ho diu? Un 
dirigent polític, un representant institucional, un càrrec electe o els periodistes que 
es fan ressò d’allò? Li ho torne a repetir: no trobarà vostè cap informatiu de TV3 
que quan Albert Rivera, per exemple, diu que TV3 diu que Inés Arrimadas és puta, 
ho diga..., immediatament el periodista diga «és que això és mentida». Nosaltres, li 
agrade o no li agrade, ens limitem a reflectir allò que diuen els dirigents polítics, i 
en els informatius ho intentem fer des del respecte.

Després, mire, no crec que silenciem la meitat dels catalans, senzillament si-
lenciem o no silenciem allò que considerem que hem de silenciar o que no hem 
de silenciar, però sempre amb uns criteris que solen ser no els que diu vostè. Per-
què, si fora així, tota la gent que treballa en aquella casa seríem, per dir-ho així, 
silenciadors habituals, i em fa l’efecte que això és bastant terrible i bastant injust 
de dir-ho.

A mi de Kafka, per cert, m’ha agradat bastant més –bastant més– La metamor-
fosi que no El procés. També ho podem mirar i també sol passar en aquestes coses, 
de vegades, de gent que es metamorfosa, per dir-ho així.

Acabe. Què seria dels catalans sense la junta electoral? Doncs saps lo que seria 
dels catalans sense... –però si és molt fàcil!–, i el Tribunal Constitucional? Que tin-
drien Televisió Espanyola 1, La 2, Antena 3 i Telecinco. Si ja les tenen; no es preo-
cupe, no cal que hi haja això, també tenen aquestes televisions.

I també li dic una altra cosa: potser el dia que uns altres partits o opcions polí-
tiques es dediquen a presentar recurs sobre tot allò que els molesta, encara que siga 
ridícul, potser veurà que Televisió Espanyola i les públiques no són tan tan exem-
plars com ara li semblen.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la previsió 
de modificar la programació matinal de TV3 la propera temporada

323-00124/12

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la previsió de modificar la programació matinal de TV3, i la formula el diputat 
Ruben Wagensberg, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Sí, canviem una mica de tema, 
anem..., volem parlar sobre la graella o els possibles canvis de graella. Veurà, 
d’ençà de l’inici de la temporada 2017-2018, i coincidint amb els dies més intensos 
del procés, que no hi ha un magazín matinal que substitueixi el que tradicional-
ment hi havia, no?, després de la primera part del programa Els matins, que tenia 
un caire més d’entreteniment i no pas tan informatiu. En aquell moment s’havia 
fet l’aposta per Núria Roca al capdavant del magazín A tota pantalla, però l’actua-
litat informativa va fer que el programa quedés interromput dia sí, dia també, fins 
que es va decidir finalment suprimir-lo de la graella. Des d’aleshores s’emeten les 
rodes del 3/24 amb un format una mica diferent, englobades sota el nom de 12-14, 
i que ara la majoria de dies també queden suspeses per la retransmissió del judici 
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al procés. Ens consta, però, que hi ha la possibilitat de que cara a la temporada 
que ve hi hagi un programa matinal a mode de magazín que ocupi aquesta fran-
ja horària entre els matins i els espais informatius del Telenotícies comarques i el 
Telenotícies migdia. 

I, en aquest sentit, li volíem preguntar si és certa aquesta possibilitat que hi 
hagi aquest nou magazín. Quins objectius es marcarien per a aquest programa? En 
quina fase d’avaluació, de producció està? I quina viabilitat, tant a nivell econòmic 
com de recursos humans, té? I si tenen pensat el format que tindrà, qui el condui-
rà, etcètera.

Moltes gràcies. (L’orador riu.)

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Això no és loquacitat, això és curiositat desbordada. No sé si 
podré contestar-li totes les preguntes, perquè algunes d’aquests fins i tot no les sé en 
aquests moments ni jo.

A veure, el primer magazín d’entreteniment que efectivament després d’arribar 
a la direcció de Televisió de Catalunya havíem de fer, que presentava Núria Roca, 
va tindre, com vostè diu, la mala sort de coincidir amb un moment de moltíssima 
tensió política. I aleshores es va veure que realment s’havia d’allargar Els Matins 
amb altres propostes semblants i no fer un programa d’entreteniment en un mo-
ment que no paraven de passar coses. I després aquest programa es va repescar, 
havia de dir-se d’una altra manera –s’havia de dir Tot es mou–, i va resultar que 
quan va vindre la crisi suscitada arran del pagament de l’IVA, o de la nova llei 
que modificava l’IVA, doncs aquest programa que nosaltres teníem pensat per al 
mati, el vam haver d’allargar, canviar i modificar per posar-lo a la tarda, perquè el 
programa de la tarda, Tarda oberta, no podíem pagar-lo, no podíem finançar-lo. 
I, per tant, aquell Tot es mou que havia d’anar al mati, pop!, de sobte va anar a pa-
rar a la tarda.

I ara, efectivament, considerem que tenim alguns buits de graella importants. 
Aquesta franja, que, per cert, últimament ja no suspenem per donar cabuda al pro-
cés, perquè des que les persones que parlen són testimonis que ja no són de tanta 
importància, en principi això queda reservat per al 3/24 i aquestes connexions en 
directe ja no apareixen gairebé..., molt poc ja en TV3.

La idea és fer un programa, efectivament. El problema és que no tenim pres-
supost. És a dir, tenim, com sempre, pensem nosaltres, una bona idea per a un 
magazín d’entreteniment del mati; tenim fins i tot pensat com el podríem fer i les 
persones que el podrien presentar i dirigir, però necessitem fer concentració de 
recursos interns –això ho estem fent–, però el programa també comportarà unes 
despeses externes, unes despeses com comporta qualsevol producció, i aquí no ar-
ribem encara. 

Hi ha un..., d’això els pot informar..., quan la presidenta parle de la situació 
econòmica de la corporació, però ja torna a haver-hi un programa de finançament, 
arran de la continuïtat del pagament de l’IVA i altres despeses sobrevingudes –per 
exemple, pagaments a la seguretat social extres que han arribat–, que ens han tor-
nat a posar en la situació habitual de restricció i, en certa manera, de bloqueig. Si 
podem solucionar aquestes aportacions, si solucionem aquesta situació de bloqueig, 
tindrem el finançament, prepararan aquest programa i jo vindre aquí i li donaré to-
tes les dades necessàries. Si ho fera ara segurament ens quedaríem tots una mica 
amb les ganes de veure’l i no el podríem fer, no tindria massa sentit.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
premis que han rebut diversos programes de l’emissora,
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
els premis que han rebut diversos programes de l’emissora

323-00122/12

I la formula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Senyor Gordillo, el programa Revolució 4.0 de Catalunya Rà-
dio ha estat guardonat amb el Premi Excel·lència a la Comunicació i a la Divulga-
ció de les TIC 2017 en l’apartat de ràdio, atorgat per l’Associació Ones, l’Associació 
d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya, dins la setzena edició dels 
Premis Excel·lència de la Diada de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
a Catalunya. El Revolució 4.0, un programa de referència d’emprenedors i de trans-
formació digital, es va estrenar al febrer de 2017, al +CatRàdio, la graella digital de 
Catalunya Ràdio, i segurament els seus bons resultats d’audiència han fet que hagi 
passat a l’antena de Catalunya Ràdio els diumenges a la nit.

D’altra banda, l’informatiu Catalunya migdia, conduït per Òscar Fernàndez i 
Empar Moliner, ha aconseguit el Premi al Millor Programa de Ràdio dels Premis 
Ràdio Associació de Catalunya 2019, per la seva capacitat de combinar el rigor in-
formatiu –sí, sí, parlen de rigor informatiu– i un producte a la vegada divulgatiu. 
I, a la vegada, el Tor, tretze cases i tres morts, el Premi a la Innovació, perquè és una 
aposta de sèrie radiofònica de no ficció, inicialment presentada en format podcast, a 
partir del llibre de Carles Porta que parla d’aquests fets. Així doncs, tres premis, du-
rant aquest mes de març, que posen en valor diferents programes de ràdio de l’emis-
sora amb tres formats també ben diferents.

Ens agradaria, en aquest sentit, que ens fes una valoració d’aquests premis –ima-
ginem que serà molt positiva–, i que ens expliqués quina previsió hi ha per al Re-
volució 4.0, per a l’informatiu Catalunya migdia, i també per a altres productes que 
puguin ser semblants al Tor, tretze cases i tres morts.

Gràcies.

El president

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

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

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Doncs, efectivament, la valoració 
és altament positiva, perquè d’alguna manera són tres reconeixements a tres apostes 
que coincideixen bastant amb un esperit de la direcció, i que ara l’hi explicaré una 
mica. Són, a més a més, molt complementàries. 

En el cas del Revolució 4.0 de Xantal Llavina, primer perquè vam portar a la 
graella de Catalunya Ràdio un contingut que fins aleshores no hi era i que enteníem 
que era una necessitat per a l’audiència i fins i tot per al sector i per al país, no? 
I aquest reconeixement com a Dona Divulgadora TIC així ho demostra, no? Crec 
que som, la ràdio pública, una referència en l’àmbit dels enginyers, les telecomuni-
cacions, les start-ups, els emprenedors, la gent de les xarxes socials, que encara te-
nen en compte els mitjans tradicionals; és a dir, aquest paper, una mica, la Xantal 
en el seu programa l’ha jugat.

I a més a més, en el cas del Revolució 4.0, va ser un programa que va començar 
a la graella digital autofinançant-se, i que mantenint l’autofinançament ha fet el salt a 
l’FM, que era, una mica, un dels objectius que tenia aquesta direcció.

Com vostè també comentava, el Premi al Millor Programa de Ràdio per al Cata-
lunya migdia, que rebrem aquest mes, i que rebrà l’Òscar Fernàndez com a director i 
acompanyat de l’Empar Moliner com a col·laboradora diària, i com a segon de l’Òscar 
el Carlos Baraibar, sintetitza l’aposta que vam fer per potenciar, per una banda, l’actiu 
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dels informatius de Catalunya Ràdio; recuperar la tradició de programes com Postres 
de músic o L’orquestra, que són programes històrics de debat d’una franja que era molt 
potent de Catalunya Ràdio, de tres a quatre, i crec que això ho hem aconseguit; posar 
al capdavant un històric de l’emissora, en aquest cas provinent del departament d’es-
ports, com és l’Òscar; envoltar-lo d’un equip magnífic liderat pel Carlos Baraibar, que 
està connectat amb la redacció d’informatius; situar l’Empar Moliner en aquella franja 
d’anàlisi i d’un punt de diversió i a vegades de transgressió que connecta amb la histò-
ria de Postres de músic o de L’orquestra, i, finalment, jo crec que això l’audiència ho 
ha reconegut i per això és el programa líder i l’informatiu més escoltat a Catalunya.

I, per acabar, Tor, de Carles Porta, és també una aposta digital que fa el salt a la 
graella d’FM, que té ara un programa, que és Crims, que té un públic molt fidel a 
l’entorn digital, i a més a més, després de l’èxit del podcast de Tor, estem treballant 
en la línia de fer una altra aposta en els propers mesos en aquesta direcció.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el balanç 
de la Setmana de les Dones als mitjans de la corporació

322-00083/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corpora-
ció, sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans, i la formula el diputat 
Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Presidenta Núria Llorach, benvinguda, ben tornada; la 
vam trobar a faltar a l’ultima comissió. I precisament ens vam voler reservar aquesta 
pregunta sobre la Setmana de les Dones a la corporació, que va anar més enllà del 8 
de març, que va durar del 4 al 10 de març, amb l’etiqueta #SomDones.

Ens va agradar especialment el documental De què es queixen les dones?; ens va 
agradar el programa que a continuació va fer la Laura Rosel –ben tornada també–, 
I ara què? Aquesta programació especial durant la setmana també va comptar amb 
l’estrena de La dona del segle; un 30 minuts extraordinari, «El sexe ignorat». A més 
a més, diríem que el conjunt de les graelles tant de Catalunya Ràdio com de TV3 es 
van tenyir de lila, Els matins, El matí de Catalunya Ràdio, el FAQS, el Tot es mou, 
el Canal 33, Catalunya Ràdio. Volíem destacar, perquè ens ha semblat especialment 
interessant, el treball que es va fer amb les disset periodistes esportives, que és una 
feina sovint tapada, o prou desconeguda. Ens va agradar que també en El suplement 
vam recuperar la Laura Rosel, que va fer aquell reportatge sobre la «mani» del 8-M. 
Volem destacar també el Solidaris de l’Albert Segura d’aquella setmana, digníssim 
continuador d’aquell Solidaris d’algú que avui també ens acompanya. I, evident-
ment, a xarxes, doncs, la feina no va ser menys.

Però felicitant-la i dient que és magnífic, que hem passat d’un dia que era ex-
cepcional a una setmana que és excepcional –la tendència és que no ha de ser 
 excepcional res i que ha de ser quotidià–, a la taula del Tot es mou de dilluns se-
güent vam veure una tertúlia que eren tot homes. I, per tant, més enllà d’aquesta 
setmana excepcional, en fi, i de felicitar-vos, de dir que intentem que aquesta ten-
dència..., minimitzar l’excepcionalitat i generar la normalitat de la qual encara ens 
trobem força lluny.

Gràcies, presidenta.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la passada comissió en van parlar, en 
van parlar a bastament els dos directors dels mitjans, de tot el que havien fet des de 
la corporació en el marc i sota el paraigua de la campanya «Som dones», de la qual 
estic especialment satisfeta. Però crec que el fet és que els mitjans públics de la cor-
poració, després de fer aquella setmana..., que, com vostè ha dit molt bé, vam fer la 
nit temàtica, vam tenir molta audiència: La dona del segle, el 30 minuts; les emisso-
res de Catalunya Ràdio van fer programes excepcionals; per primera vegada a xar-
xes, Mitjans Digitals va fer diversos continguts, però sobretot va fer uns vídeos que 
va ser la primera vegada que es feien, uns vídeos de dones professionals de diferents 
àmbits que, involucrades en tasques considerades sobretot masculines, explicaven 
les seves experiències en aquests àmbits professionals. I tot això està molt bé, però, 
com vostè diu, no ha de ser només objectiu d’una setmana, sinó que ha de tenir tota 
la programació dels 365 dies de l’any. I estem intentant anar per aquest camí. La 
nostra intenció és aquesta, que això no quedi en una setmana, sinó que sigui el que 
impregna la programació.

Jo m’he fet demanar, per tenir-ne les dades, aquest mes de març, per exemple, 
quin nombre de dones i homes s’havien entrevistat, i quin nombre d’homes i dones 
havien estat tertulians dels nostres programes, per donar xifres que són del mes 
passat, del mes que acabem de tancar. Doncs en tots els programes estudiats, que hi 
ha El matí de Catalunya Ràdio, el Catalunya migdia, l’Estat de Gràcia, el Catalu-
nya vespre, El divan, El suplement, Els matins de TV3, el Tot es mou, el Més 3/24 i 
el Preguntes freqüents, de tots els programes que acabo de dir, el nombre de dones 
i homes han estat 430 dones i 683 homes; per tant, hi ha una desviació important: 
és un 38 per cent enfront d’un 62. Per tant, aquí hem de seguir-hi insistint i hem de 
corregir-ho. De tots els tertulians, si separem tertulians i entrevistats, són 165 do-
nes, 259 homes –tornem a estar en el mateix percentatge, 38/61, perquè he volgut 
saber si hi havia diferències entre tertulians i entrevistats–, i entre els entrevistats 
eren 265 dones i 424 homes; per tant, mateix percentatge.

Per tant, hem de treballar amb voluntat permanent d’equilibrar això encara més. 
Sabem que la paritat democràtica és 40/60; hem de seguir-hi treballant per equili-
brar-ho encara més. Però sobretot hem d’oferir continguts que ens permetin lluitar 
contra la violència de gènere, contra aquesta violència masclista, contra les desigual-
tats entre sexes, la invisibilitat de les dones...

El president

Senyora Llorach...

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

...i contra tot tipus de discriminació.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament 
de la manifestació independentista del 16 de març de 2019 a 
Madrid

322-00087/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre el tracta-
ment de la manifestació independentista del 16 de març, i la formula el diputat Na-
cho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.
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Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Bé, primer de tot, li volia fer una precisió, 
perquè hem estat contrastant –que és el que han de fer els mitjans públics, i nosaltres 
també, lògicament– les dades, i li vull dir que els insults del senyor Toni Albà a la 
senyora Arrimadas són anteriors al dia que vostè va dir que això era cosa d’un hu-
morista, cosa d’un clown; els insults són del dia 11 de setembre, crec, o del dia 9 de 
setembre, i les seves paraules són del 21 de setembre. 

Per tant, jo entenc que reconèixer una indignitat és molt complicat, però jo crec 
que s’ha de fer autocrítica i hem de ser capaços també de ser autoconscients del que 
diem. Havia dit l’expressió exacta de «mala puta», el senyor Toni Albà a la senyora 
Arrimadas, cosa absolutament inadmissible en un mitjà de comunicació públic, i en 
canvi aquí es va blanquejar i es va considerar que formava part de la normalitat de 
l’activitat d’un clown.

En tot cas, anant a la pregunta, aquesta pregunta va fonamentalment sobre la de-
cisió de la condemna de la Junta Electoral Central a TV3 i a Catalunya Ràdio per la 
seva cobertura de la manifestació de caire independentista que va tenir lloc a Ma-
drid el 16 de març. La Junta Electoral Central considera que en aquesta cobertura es 
va vulnerar el principi de neutralitat informativa i el principi de pluralisme polític, i 
jo li vull preguntar si vostè considera encara defensable la manera com TV3 va por-
tar a terme aquella cobertura.

Gràcies, senyora presidenta.

El president

Senyora Llorach.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, defensable del tot. Jo crec que els tre-
balladors de la corporació van fer el tractament i la difusió que la manifestació del 
16 de març a Madrid, que va convocar més de seixanta entitats, col·lectius socials i 
diferents formacions polítiques sota el lema «Autodeterminació no és delicte i de-
mocràcia és decidir»..., crec que es va fer la cobertura que se li havia de fer. Els pro-
fessionals van decidir que aquesta era la cobertura que s’hi havia de donar i així ho 
van fer altres mitjans de comunicació. Radiotelevisió Espanyola ho va estar donant 
també en directe, i vostès no han presentat cap queixa a la junta electoral perquè ho 
fes Radiotelevisió Espanyola, o diaris com el The Guardian, Al-Jazira, Washington 
Post, Fox News, Euronews, agències com Reuters o Associated Press van dir que era 
prioritat informativa aquesta manifestació.

Per tant, com no pot ser d’altra manera, nosaltres acatarem la decisió de la Junta 
Electoral Central, que, com ha dit abans el director, es contradiu amb allò que va dir 
la Junta Electoral Provincial. I compensarem amb les dues hores els partits que no 
van participar en aquesta manifestació a Madrid. I ho farem –així ho van acordar 
vostès en una reunió que van mantenir aquesta setmana, si jo no m’equivoco, amb 
el director de televisió, amb els directors d’informatius dels dos mitjans i tots els re-
presentants polítics que estaven allà– el dia 13 d’abril, perquè tenim l’obligació de 
complir aquestes resolucions que dicta la junta electoral.

Ara bé, nosaltres considerem que no vàrem incomplir la Llei electoral amb la co-
bertura de la manifestació, igual que ho va considerar la Junta Electoral Provincial. 
I no deu estar tan clar quan les dos juntes electorals es contradiuen en la seva decisió.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí, gràcies. Senyora presidenta, en un estat de dret, qui té l’ultima paraula, lògi-
cament, és la instància superior, i en aquest cas la Junta Electoral Central li diu a la 
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Junta Electoral Provincial el que ha de fer, i això forma part de la normalitat d’un 
estat democràtic de dret. 

De tota manera, celebro que em digui que «com no podia ser d’una altra manera» 
acataran el que diu la Junta Electoral Central. Això no és el mateix que van dir en el 
seu moment els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, i fins i tot vostè, amb el que els va 
dir el Tribunal Constitucional sobre la prohibició d’exhibir la propaganda electoral per 
al dia 1 d’octubre i vostès van dir que farien el que volguessin. Potser estem millorant 
amb el respecte a l’estat de dret en les institucions, cosa que celebraria enormement. 

El que sí que li dic sobre l’anomenada «manifestació de Madrid» és que allò no 
va ser una manifestació, va ser un acte electoral en el qual es corejaven consignes de 
partits separatistes, s’onejaven banderes de partits separatistes i s’exhibien sobretot 
fotografies de candidats dels partits separatistes a les properes eleccions. Per tant, 
el que no és normal és que en una societat plural i diversa, amb uns mitjans de co-
municació públics que tenen l’obligació d’emetre una informació veraç..., i als ciuta-
dans, els dic: els periodistes tenen dret a informar, per descomptat, però el ciutadans 
tenim un dret constitucional reconegut, que és el dret a rebre una informació veraç. 
I el que no és normal és que s’exhibeixi, en temps electoral, un acte electoral a favor 
d’uns partits polítics i que això ens ho haguem d’empassar el conjunt dels ciutadans. 
TV3 demostra una vegada més que s’ha convertit en un aparell de propaganda i agi-
tació separatista, i vostès encara venen aquí i ens ho blanquegen una vegada més.

El president

Senyora Llorach.

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

No puc estar més en desacord amb el que diu. Allò no era un acte electoral, allò 
era una manifestació que convocaven seixanta entitats; col·lectius socials i diferents 
formacions polítiques hi donaven suport, i els nostres serveis informatius hi varen 
donar cobertura, atenent, com no pot ser d’altra manera i com fem sempre, a criteris 
d’actualitat, globalitat, proximitat i incidència social. I el tema tenia interès informa-
tiu. I, com li dic, la prova és que Radiotelevisió Espanyola, que és la radiotelevisió 
pública de l’Estat espanyol, ho va donar també en directe i vostès no han recorregut 
pas que ho fes aquesta televisió.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre les mesu-
res previstes per evitar la complicitat en l’estereotipatge de la publicitat de joguines.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les mesures previstes 
per a evitar la complicitat en l’estereotipatge de la publicitat de joguines

322-00092/12

I la formula la diputada Jenn Díaz, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. L’informe del CAC sobre la repre-
sentació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines durant les passades 
festes de Nadal diu que la proporció d’anuncis de televisió amb estereotips d’aquesta 
mena va baixar respecte a l’any anterior. Si el 2017-2018 es van emetre un 34,7 per 
cent d’anuncis de joguines amb estereotips de gènere, aquesta vegada n’hi ha hagut 
un 31,2, la xifra més baixa des que es fan aquests informes. Però la mala notícia és 
que dels anuncis amb estereotips de gènere, encara que disminueixin, nou de cada 
deu inclouen estereotips femenins, amb el factor agreujant que s’adrecen fonamen-
talment a nens i nenes en edats força sensibles.
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Segons el CAC, a les nenes se’ls proposa, mitjançant la funció simbòlica del joc, 
un món en què majoritàriament desenvolupen rols de maternitat i de cura de les 
persones, i fins i tot colors pastel, mentre que la presència dels nens en els anuncis 
s’associa a elements formals i narratius totalment oposats als espots en què aparei-
xen només les nenes, i on el llenguatge apareix lligat a l’acció amb els mots «dispa-
rar» o «lladre», per exemple, com a més recurrents. 

Amb la difusió d’aquesta publicitat, per tant, contribuïm a la difusió i consolida-
ció dels estereotips i els rols de gènere en les generacions futures de ciutadans, i no 
sembla que això s’ajusti gaire a la missió del servei públic.

Li voldríem preguntar quines mesures pensen prendre per evitar la complicitat 
en l’estereotipació a través de la publicitat de joguines.

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, sí, realment, quan llegeixes l’informe 
del CAC penses que en ple segle XXI encara nou de cada deu anuncis incorporin es-
tereotips femenins és realment greu. Tenim un problema, tenim un problema com a 
societat; no té un problema TV3 o Catalunya Ràdio o la corporació, sinó que tenim un 
problema com a societat. 

Què podem fer nosaltres com a corporació i què fem ja? Tots els espots que pas-
sen Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio passen i se sotmeten a les validacions 
que fa Autocontrol de la Publicitat, que és l’organisme independent d’autoregulació 
del qual es dota la indústria publicitària espanyola. Per tant, una de les primeres co-
ses que fem és que tots passin per aquest organisme independent.

Què fem també nosaltres com a corporació? Tota la publicitat dels nostres pro-
ductes, tota la publicitat de marxandatge infantil que fa la corporació com a tal, 
mostra sempre nens i nenes en plena igualtat i en actitud de respecte i cooperació 
sempre ambdós sexes. Els productes propis que anunciem –jocs, llibres– són sempre 
per a tots els públics i no adreçats exclusivament a nens o a nenes. Per tant, nosaltres 
com a corporació, quan som nosaltres els que hem de dissenyar el patrocini o l’es-
pot, el fem sempre, evidentment, com a no discriminatori.

Llavors, aquesta responsabilitat que nosaltres tenim com a operador públic, per-
què la tenim, seria bo que també la tinguessin la resta d’anunciants i que sobretot la 
compartissin i l’assumissin.

Per tant, què ens cal fer, què podem fer nosaltres? Doncs seguir amb aquesta 
feina de sensibilització dels consumidors i de tota la societat amb els nostres pro-
grames i fent divulgació de tot aquest tema. Per tant, és tan important que Catalu-
nya tingui –que no ho tenen altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol– una 
autoritat de regulació audiovisual, com és el consell, que ens pot posar sobre avís 
de tot això, i que fa que aquests temes es debatin, es posin sobre la taula i que pu-
guem millorar. 

Per tant, què cal? Cal debat per canviar tot això. Aquest debat nosaltres el tras-
lladarem a la corporació, i també caldria una consciència crítica de la ciutadania. 
No n’hi ha prou amb que nosaltres no emetem aquest tipus d’anuncis, perquè nosal-
tres tenim un 15 per cent del share de gent que ens veu. Hi ha un altre 85 per cent 
d’emissors de televisions que farien aquest tipus de publicitat.

Per tant, el que hem de fer és ajudar a aquesta sensibilització dels consumidors i 
a fer que sobretot aquestes validacions que fa...

El president

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

...l’organisme independent d’autoregulació tingui en compte aquestes recomana-
cions que fa el CAC en les futures validacions.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pla de cobertura 
electoral dels mitjans de la corporació

322-00094/12

Passarem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre el pla 
de cobertura electoral dels mitjans de la corporació, i la formula el diputat Eduard 
Pujol, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Bon dia, president de la comissió; bon dia, senyora Llorach. Ara escoltava el de-
bat que tenien sobre aquesta confusió de crear realismes ficticis, imposar-los, i les 
audiències no responen a realismes ficticis. El senyor Gordillo ho sap molt bé, que 
en va patir com a director de l’altra ràdio o de la radio líder d’aquest país, i amb 
aquesta experiència li asseguro que tu envies una crida als oients i si el contingut és 
bo, doncs l’audiència es dispara amb el control de l’streaming en directe, i si el con-
tingut no té interès, doncs l’audiència se’n torna a exactament allò que feia.

Per tant, felicitar-los per la cobertura del judici del procés, a tota la corporació, 
a la ràdio, la televisió. Hi ha audiència, ha quedat provat. I per què hi ha audiència? 
Doncs perquè hi ha interès. I hi ha audiència quan s’és capaç de posar el producte 
al servei d’aquest interès. I a vegades es pot errar, però en aquest cas és evident que 
ha estat un èxit.

Per tant, la meva pregunta és: de cara a aquest cicle electoral, com l’afronten, 
com l’han pensat, i de quina manera, doncs, aconseguiran combinar, donar resposta 
a l’interès de la gent i a més a més tenir audiència.

Però és molt important que col·lectivament en aquesta comissió tinguem molta 
consciència de que les audiències no s’aconsegueixen a base de decrets, de recursos 
i de que la junta electoral t’acabi regalant dues hores de tele, perquè això va al revés: 
si allò que fas té interès hi ha audiència, i si allò que fas, parlant clar, és una casta-
nya, doncs les audiències són una castanya.

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. Comencem dos períodes electorals llargs, estarem en 
eleccions pràcticament dos mesos, entre períodes electorals i eleccions convocades. 
La setmana que ve comença, si no m’equivoco el 9 a la nit, la nit del 9 al 10, la cam-
panya electoral al Congrés dels Diputats i al Senat, i, com no pot ser d’altra manera, 
els mitjans públics de la corporació tindran aquest tema com a prioritat informativa. 
La setmana passada ja en van parlar el dos directors dels mitjans. Com a novetat, 
que em sembla que no van aportar, dir-los que la data del debat ja s’ha tancat amb 
totes les forces polítiques i serà el dia 24 d’abril, que hi haurà el debat, que esperem 
que aquest debat tingui audiència. El moderarà el director de la televisió, Vicent 
Sanchis, que això tampoc era públic, per tant, ja els anuncio que serà ell. Serà el 
24 d’abril a les deu de la nit. I, evidentment, tant Els matins com El matí de Cata-
lunya Ràdio faran entrevistes a tots els candidats en hora de prime time, tant de te-
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levisió com de ràdio. Aquestes entrevistes tindran una durada de vint-i-cinc minuts 
a la televisió i d’uns vint minuts a la ràdio. I el que esperem és que, com sempre, 
això ens aporti audiències, perquè sigui d’interès per a aquesta gent que diàriament 
demostra que fem programes interessants, perquè ens segueix i les audiències ens 
acompanyen.

Ara estem treballant, sota la coordinació de la consellera Marzoa, el pla de co-
bertura de les eleccions municipals i europees. I puc avançar que ja tenim parlat que 
hi hauran dos debats –un per a les eleccions europees i un per a les eleccions muni-
cipals–, i que intentarem descentralitzar-ho al màxim, per donar cobertura tot el que 
puguem als interessos de tots els municipis de Catalunya.

El president

Senyor Pujol, té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Agrair la resposta a la presidenta Llorach.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament 
informatiu de l’emergència climàtica

322-00099/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre el trac-
tament informatiu de l’emergència climàtica, i la formula la diputada Marta Ribas, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Tornem a estar a divendres i d’aquí a una hora tornarem a 
tenir la joventut de Catalunya manifestant-se a la plaça de Sant Jaume, com cada 
divendres, amb els Fridays for Future. I com passa arreu d’Europa i arreu del món, 
moviments de persones, d’entitats socials, de la comunitat científica, però especial-
ment de forma destacada de la joventut, que ens estan fent una crida a prendre el fu-
tur a les nostres mans, a no deixar-lo en mans de les elits polítiques ni econòmiques 
globals, que fins ara, durant dècades, han demostrat la incapacitat a actuar pel bé 
comú, a cedir engrunes de poder i a mirar per la humanitat i pel planeta i, per tant, 
en contra del canvi climàtic i actuar amb valentia.

Una de les conseqüències o de les accions que està fent aquest moviment, també, 
és el del moviment Rebel·lió o Extinció a Barcelona, que han fet un manifest de cri-
da als mitjans de comunicació públics que han lliurat, si no ho tinc mal entès, tant al 
consell de govern de la corporació com a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio, 
on reclamen que els mitjans de comunicació públics exerceixin la seva responsabi-
litat amb la societat, amb un reconeixement clar, explícit, d’aquesta situació d’emer-
gència i tractant el tema amb tota la importància que mereix com a gran prioritat, 
segur, de la nostra generació, per dir-ho així.

Bé, volia saber com s’ha pres això des del consell de govern de la corporació, si 
hi ha algun tipus de reacció. No és que els mitjans de comunicació públics de Ca-
talunya no tractin el tema del canvi climàtic i de l’emergència climàtica amb res-
ponsabilitat i en molts espais, però crec que realment la crida que ens fa la joventut 
amb aquest manifest també, i la de moltes persones i professionals que han signat 
aquest manifest, és que ens cal més, fins i tot, i que cal posar-ho com a prioritat i 
com a tema principal en tots els aspectes informatius dels nostres mitjans de comu-
nicació públics. I els voldria demanar si serà així, si hi haurà algun tipus de canvi 
o de reacció.
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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 informació sobre el medi ambient 
i els efectes del canvi climàtic són una constant als nostres mitjans de la corporació 
–vostè ho ha dit, no m’hi estendré. Però per posar-li l’exemple de que com a con-
sell de govern som sensibles a aquest tema, i posar-li un exemple recent, que potser 
desconeix perquè tampoc ho hem fet públic, fa poques setmanes la corporació s’ha 
adherit al decàleg sobre mitjans de comunicació i canvi climàtic, que no sé si coneix 
o no, que es va presentar a Donosti el passat 5 del mes de març, on diversos mitjans 
de comunicació van apostar per donar més força a la informació sobre el canvi cli-
màtic i a generar debat social sobre la qüestió, i a partir de diferents compromisos, 
doncs parlar, en la comunicació, d’aquest canvi climàtic.

I quins són aquests compromisos?, que segur que recull també el document de la 
plataforma, que van lliurar, si jo no m’equivoco, el passat 14 de març al director de 
Catalunya Ràdio, i que el director de Catalunya Ràdio va tenir a bé trametre’ns-el 
tant al director de televisió com a tot el consell de govern. Doncs aquests compro-
misos són: promoure la informació sobre canvi climàtic de forma continuada; in-
cidir no només en els impactes del canvi climàtic, sinó també en les seves causes; 
promoure’n també l’enfocament des d’un punt de vista de la justícia climàtica, en la 
vessant social i ètica; explicar el canvi climàtic amb realitats properes per demos-
trar que no és el futur, sinó que això està passant ara, aquí i en el present; difondre 
les iniciatives de la ciutadania; defensar un periodisme crític i independent, etcètera. 
Per tant, aquest compromís de la corporació hi és. 

I també l’hi demostra que del 24 de novembre al 17 de desembre TV3 va fer 
una programació especial relacionada amb el clima amb motiu de la celebració de 
la XXIV Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i es van fer pro-
gramacions, quatre capítols de Latituds, un Sense ficció, un parell de 60 minuts, dos 
programes del 30 minuts, es va tractar a l’InfoK. Per tant... Estic segura que els 
dos directors els podrien dir molts més exemples.

Per tant, dir-li que sí, que sí que és un compromís de la corporació, i ja hi estem 
treballant. I també de tots els Fridays for Future..., també han estat entrevistats a Els 
matins i ens hem anat fent ressò d’aquestes manifestacions que fan setmanalment.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, li queda temps, si vol...

Marta Ribas Frías

Sí; no, molt breument. Precisament volia felicitar-los per la iniciativa de la tardor 
passada, no?, coincidint amb la cimera del clima, però insistir-los en aquest paper 
de centralitat que ha de tenir aquesta informació. Realment els mitjans públics han 
de jugar un paper clau en liderar, en arrossegar la resta de mitjans de comunicació 
també a fer aquesta priorització, però evidentment també a canviar consciències de 
la ciutadania. I es fa amb debats de fons, es fa amb informacions de les causes tam-
bé del canvi climàtic, però fins i tot a vegades amb petites coses. I només els poso 
un petit exemple, que els deia aquesta gent en aquest manifest, com per exemple que 
es deixi de considerar bon temps quan fa calor a l’hivern, o que no només ens fixem 
en l’augment de les temperatures mínimes sinó també de les..., vull dir, fixar-nos 
també en l’augment de les temperatures mínimes i no només de les màximes, no?, i 
en els efectes que això té en la salut, en el cicle de vida dels éssers vius, de les plan-
tes, etcètera.

El president

Senyora Ribas...
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Marta Ribas Frías

Segur que hi ha molt a fer. Hi ha molt de fet, però els insto a seguir millorant.

El president

Gràcies.

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

Entomem el repte.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’assetjament polític a TV3.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’assetjament polític 
a TV3

323-00112/12

I la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. La setmana passada, divendres, hi va haver aquí al Parlament 
una jornada sobre fake news, o desinformació, o «infoxicació», coorganitzada pel 
mateix Parlament i pel Consell de l’Audiovisual. Va ser interessant, realment, llàs-
tima que no hi havia gaires diputats d’aquesta cambra. En aquesta pregunta parlem 
d’«infoxicació» i de TV3, més precisament d’«infoxicació» sobre TV3.

De TV3 se’n parla cada dia i a tot arreu, fins i tot en campanyes electorals, com 
les d’Andalusia i les d’on faci falta. Però se’n parla sobretot allà on no es veu TV3, i 
ho fan persones que ni tan sols veuen TV3. La qüestió és que TV3, com la llengua o 
l’escola catalana, s’han convertit en material políticament incendiari perquè es veu 
que algú creu que això dona vots i perquè sembla que serveix per desacreditar l’in-
dependentisme. I no els fa falta dir la veritat, perquè si es digués la veritat no podria 
fer la funció que els difamadors volen que faci. Dir que TV3 té uns grans índexs 
d’audiència i que els informatius tenen una qualificació de qualitat excel·lent, que en 
pluralitat no hi ha cap televisió espanyola pública o privada que s’hi pugui comparar, 
i que els partits amb més temps en els informatius són el PP i Ciudadanos, tot això 
no serviria per demonitzar la televisió pública. 

Per això el que es diu són coses com aquestes. Dos exemples recents. «A TV3 le 
diría de momento que cumpliera la ley, pero sobre todo que con dinero público no se 
insulte a la mitad de Cataluña y al resto de España. En TV3 se ha llegado a llamar 
“puta” a Inés Arrimadas.» Albert Rivera a Antena 3.

«Intervendría TV3 si sigue siendo una cadena al servicio del independentismo 
ilegal.» Pablo Casado, també a Antena 3.

Tant o més greu que això és la pregunta que li va fer l’entrevistador: «¿Cerrarías 
TV3 si sigue informando de la forma en que lo está haciendo ahora?» Una manera 
de preguntar que ens il·lustra com, des del desconeixement del que és TV3, ha calat 
la percepció falsa que es propaga des d’aquests partits. També, a vegades, des de de-
terminats personatges del PSOE, que aquí no n’hem posat cap exemple. 

Mentides flagrants, falsedats i manipulacions de la realitat, material d’estudi per 
a jornades sobre fake news com la de divendres passat. Però això no és només un la-
mentable joc polític, el problema greu és que això afecta la feina dels professionals 
dels mitjans públics catalans. 

Per això, senyor Sanchis, quines mesures concretes es poden prendre des de la 
direcció de TV3 per aturar, o almenys per posar fre a aquestes calúmnies i pressions 
que sens dubte condicionen la feina dels professionals, ja sigui perquè aquesta ame-
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naça constant fomenta o bé l’autocensura o bé que els professionals corrin perill, 
fins i tot físicament, a l’hora d’exercir la seva feina informativa. Entenc que ja n’hem 
parlat altres vegades, que es prenen mesures per protegir aquests professionals, i 
també des d’aquí s’han fet crides...

El president

Senyor Riera...

Josep Riera i Font

...als grups polítics –acabo, acabo–, en fòrums com aquesta comissió de control, 
perquè no es posi TV3 a la diana dels intolerants.

Per això, senyor Sanchis, quina és la seva valoració sobre aquesta qüestió i si des 
de la direcció de TV3 s’actua, es pot actuar contra els polítics que es dediquen a ac-
tuar conscientment d’aquesta manera.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Gràcies, senyor diputat. Jo ho he comentat diverses vegades en 
aquesta mateixa comissió, la preocupació terrible que tenim els responsables de Tele-
visió de Catalunya pel que fa a la imatge estereotipada que contínuament està sortint 
a la llum pública d’una manera i una altra, i sempre repetint les mateixes afirmacions, 
que ja s’han convertit en tòpics: que si vostès són una màquina, que si vostès són una 
matraca, que si vostès menteixen, que si vostès... És a dir, la llista de coses terribles 
que es poden dir contra un mitjà de comunicació del segle XX, o del segle XXI en 
aquests moments, crec que la podem encapçalar d’una manera quasi absoluta. 

No veig que hi haja ni la mateixa tensió ni la mateixa preocupació en altres mit-
jans públics tant de Catalunya com de fora de Catalunya. I ja estaria bé, eh?, no ho 
dic perquè patirien el mateix calvari que sovint patim els que fem Televisió de Ca-
talunya, el mateix linxament públic que patim, sinó també perquè se poguera fisca-
litzar la feina que fan, encara que això no depèn de nosaltres. Si dos mitjans públics 
transmetem la mateixa manifestació i només es presenta un recurs contra un mit-
jà públic, vol dir evidentment que l’altre no importa el que faça. I com tots sabem, 
nosaltres, quan la Junta Electoral Central dictamina, fa una resolució, només afecta 
aquell mitjà contra el qual s’ha presentat un recurs.

L’altre dia es va fer una manifestació a Madrid de l’Espanya buida; Televisió 
d’Aragó va anunciar que la faria en directe i donaria tota la manifestació. En aquella 
manifestació hi havia cinc ministres de l’actual Govern de l’Estat, i no tinc notícia 
que s’hi haja presentat un recurs; potser sí, eh?, no en tinc notícia, jo. Però, vaja, al 
final la història és que hi ha com una obsessió i una fixació, que jo crec que, com 
vostè diu, va més enllà d’això: simplificació del que fem, caricaturització del que 
fem, estigmatització del que fem, i altres coses.

Què podem fer? Mire, per desgràcia, denunciar-ho una vegada i una altra, per 
dir-ho així, lamentar-nos-en, apel·lar una vegada i una altra al sentit comú i a la res-
ponsabilitat política, i ens agradaria arribar a altres punts de l’Estat on no és possible 
arribar si no és a través d’internet, perquè ni tenim els permisos ni les freqüències. 
Qualsevol català, tan preocupats que estem de que consumeixen i no consumeixen, 
pot accedir a tots els mitjans privats i públics de l’Estat que tenen evidentment radi es-
tatal, espanyol, i en canvi, evidentment, per consumir TV3 o entres en internet i a més 
entens el català o és impossible. Per tant, aquesta gent, que parla amb tanta alegria 
contínuament, moltes vegades és que ni tan sols s’han mirat la televisió. No ens can-
sarem de dir-ho i farem alguna cosa concreta més, perquè sembla que som els grans 
miserables de la pel·lícula i que sempre estem difamant, insultant, etcètera.

Bé, quan un líder polític diu i recalca que TV3 ha dit «puta» a Inés Arrimadas 
està mentint. I quan a aquest líder polític se l’advertix una vegada i una altra i no 
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rectifica, davant d’això no hi ha més que la defensa legal. I, per tant, el que farà la 
corporació, per aquestes afirmacions...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...contràries a TV3, serà interposar –acabe, senyor president–, per exemple –ja 
que vostè ha dit què fem–, diferents querelles contra Albert Rivera per calúmnia, per 
injúria i per incitació a l’odi, també.

El president

Gràcies. Els demanaria a tots els portaveus que s’atenguessin al temps d’inter-
venció, si us plau. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les decisions 
de les juntes electorals amb relació a TV3 i Catalunya Ràdio

323-00113/12

Passarem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre les decisions de les juntes electorals, i la formula el diputat Josep Riera, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Una mica, continuant amb el mateix tema. L’última hora ens ha anunciat que la 
Junta Electoral Central dona la raó al PP i ha prohibit també dir «prisis pilítics» al 
Preguntes freqüents, suposo que en general a tota la televisió –faria riure si no fes 
pena. Aquesta pregunta, de fet, és perquè ens actualitzi, senyor Sanchis, l’estat en 
aquest moment de les denúncies i els recursos a les juntes electorals, que de moment 
han fet que TV3 hagi de compensar els partits autoanomenats «constitucionalistes» 
per haver transmès la manifestació de Madrid, que s’hagi prohibit dir «exili», «pre-
sos polítics» o «repressió».

No cal dir que decisions com aquestes només s’entenen en un context de repres-
sió política de l’independentisme, i que pel que fa a criteris purament periodístics 
són absolutament reprovables i no tenen sentit. Els principals mitjans del món parlen 
lliurement i tranquil·lament d’exili, presos polítics i repressió, si amb criteris profes-
sionals decideixen que la situació que es dona en el conflicte entre Espanya i Catalu-
nya s’ha de definir en aquests termes. A l’Estat espanyol, però, no se’n pot parlar. En 
els mitjans d’abast estatal, però, no hi ha problema perquè fan pinya amb la política 
i la justícia a negar aquesta realitat i compartir el mateix relat patriòtic.

El problema que em sembla més greu, però, és que sense que cap junta electoral 
censurés aquests termes ja es feien servir molt poc en els mitjans públics catalans, 
només comptades excepcions de professionals que per criteri professional decidien 
parlar de la realitat en aquests termes. En canvi, s’utilitzaven, s’utilitzen més eufe-
mismes que els termes «exili», «presos polítics» i «repressió»; potser en alguns ca-
sos per lliure decisió dels professionals, cosa molt respectable, però sobretot sembla, 
també, per pròpia autocensura a causa de la pressió, la persecució constant des de la 
política. Això sí que és greu, que els periodistes no puguin actuar lliurement, que hi 
hagi censura també prèvia.

En aquest sentit, però, les denúncies de Ciudadanos i del PP i les decisions de les 
juntes electorals han acabat produint el que es coneix com a «efecte Streisand»: el fet 
de censurar ha fet que se’n parli molt més i que a tot arreu, això, surtin més els ter-
mes «exili», «presos polítics», «repressió». Però això en realitat tampoc no és molt 
important. El que caldria és que els professionals de TV3 poguessin treballar amb 
la llibertat d’aplicar el seu criteri professional. Desgraciadament, però, estem lluny 
d’això. 
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Per una part, doncs, senyor Sanchis, expliqui’ns què s’ha fet amb les decisions 
de les juntes electorals, quines mesures externes, recursos, etcètera, i internes s’han 
pres. I, per altra part, quins plantejaments professionals s’apliquen per mantenir la 
independència informativa davant de tota aquesta pressió política i judicial.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. A mi m’agradaria, ja que vostè ha parlat i ha dit amb raó que 
l’expressió «presos polítics» s’utilitzava molt poc en els mitjans públics de la Generali-
tat –jo crec que tampoc el partit que va presentar un recurs, o una queixa..., durant una 
setmana només va trobar una o un parell de vegades en què sortia aquesta expressió–, 
a mi m’agradaria recomanar al partit que ho va presentar –i a vostès també, perquè 
crec que val la pena llegir-ho per entendre els nostres criteris– l’article que va publicar 
David Bassa, que és el director d’Informatius de TV3, a Televisió de Catalunya, en 
el nostre portal. M’agradaria molt perquè explica amb claredat quins són els criteris. 
Perquè hi ha gent que es pensa, o es pot pensar, que no en tenim, o que són uns criteris 
modulats per la pressió política o per ves a saber quines altres estranyes especulacions.

I l’article està molt bé, i diu per què no s’ha dit o s’ha dit poc o s’ha dit en alguna 
circumstància «presos polítics» i per què s’utilitza l’expressió «exili». I, evidentment, 
quan ho fem és perquè el consell professional ho ha discutit, perquè els professionals 
de la televisió ho han discutit, perquè els professionals de la ràdio ho discuteixen i 
perquè hem arribat a acords; acords que també vigila el consell professional, que 
crec que és una instància molt important de cara al control de continguts dins de la 
televisió pública i que molta gent..., és com si no existira.

Què es pot fer? Home, aplicar els criteris que considerem que són justos en temps 
en què ens deixen fer-ho, i quan no ens deixen fer-ho, doncs intentar no aplicar-los. 
També podem fer una mica d’ironia, eh? Hi ha gent que això de la ironia es pensa 
que és fer el ridícul. Doncs bé, si un programa que té un toc d’ironia o un altre que 
és directament irònic o humorístic fa humor amb això, em sembla també molt bé, 
perquè s’ha de riure. I hi ha gent que..., per lo que alguns riuen, els altres ploren o 
els sembla horrible. Què hi farem!, perquè l’humor és lliure.

Assenyale, per tant, que per ara nosaltres acatem això, que no vol dir que no en 
discrepem. Torne a insistir en les contradiccions flagrants que hi ha entre la reso-
lució de la Junta Provincial i la Junta Central. Un diputat en aquesta sala acaba de 
dir fa un moment que, home, que hi ha una instància superior. I tant. I les instàncies 
superiors decideixen, però les argumentacions s’han de mirar totes. I les instàn-
cies superiors també poden ser, per dir-ho així, criticades. I, per tant, no és estrany 
en aquest sentit que el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que el Sindicat de Perio-
distes, que el Síndic de Greuges, que l’observatori Media.cat, que l’Associació de Pe-
riodistes d’Espanya, que Reporters sense Fronteres, d’una manera o una altra hagin 
criticat –sí, senyors diputats– la decisió de la Junta Electoral Central. Perquè, que 
jo sàpiga, una cosa és decidir i una altra cosa és, per dir-ho així, pontificar ja i per 
sempre. Es poden equivocar. I quan el Col·legi de Periodistes de Catalunya considera 
que s’han equivocat, potser és que s’han equivocat. Ho acatem –sí, senyors diputats, 
ho acatem. Escolte, ho acatem i no passa res. I és molt atrevit...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya 

...–i acabe– que nosaltres vam desobeir unes altres instruccions, perquè per po-
der dir que desobeïm unes altres instruccions hauria d’haver-hi una sentència que 
ho corroborara. Hi ha gent que sempre s’avança a les sentències, i per respecte a la 
presumpció d’innocència i a la gent... 
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El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...sempre és preferible...

El president

...se li ha acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

...esperar que hi hagi sentència –perdó, ja acabe– per pontificar d’aquesta manera.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 
col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió

323-00114/12

I la formula el diputat Francesc Ten, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Senyor Saül Gordillo, bon dia. Diputades i diputats, jo feia 
dies que volia fer en aquesta comissió una pregunta sobre aquesta aposta, jo no en 
diria minoritària, sí que en diria tan necessària, que és Catalunya Música; necessà-
ria en termes de qualitat, sobretot, de referència, de formació, de difusió musical i 
de transformació cultural i d’interpel·lació al públic.

Més enllà d’això, jo li he de preguntar i demanar si, de forma sintètica, ens pot 
explicar els tractes de l’acord de Catalunya Ràdio amb la Unió Europea de Radio-
difusió i sobre, també, les dades i els resultats d’aquests intercanvis de gravacions 
i concerts i òperes. Quants concerts ha gravat Catalunya Música, les darreres tem-
porades, o aquesta darrera temporada?, a quins equipaments i entitats? –una visió 
general de tot això–, i quants d’aquests concerts i òperes s’han seleccionat per ser 
emesos per altres països, associacions o membres de la Unió Europea de Radio-
difusió. I també recíprocament, quants concerts provinents de la UER s’han emès 
per Catalunya Música?

I per no haver de repreguntar, senyor Saül Gordillo, jo també li volia demanar si 
ens pot parlar, doncs, de la continuïtat d’aquest acord, d’aquests tractes amb la UER, 
i la continuïtat o el manteniment de la política de gravacions de concerts a casa nos-
tra, i si hi haurà concerts, aquest any, de Catalunya Música a la programació que fa 
anualment la UER d’estiu.

Moltes gràcies, senyor Saül.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, a tot això que vostè ha manifestat jo hi 
afegiria que Catalunya Música és una estructura d’estat, per això que ara explicaré. 
La col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió forma 
part del contracte signat el 2009, que s’ha anat renovant i que situa l’emissora com 
a participant aprovat per dur a terme intercanvis de continguts musicals i de les ac-
tivitats d’Euroradio Classics. Des que es va establir aquesta col·laboració, Catalu-
nya Música s’ha destacat per oferir una prestació molt activa, aprofitant el potencial 
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d’aquesta plataforma de cooperació i d’intercanvi de continguts dels mitjans audio-
visuals dels principals països europeus i també d’altres membres associats del món, 
del Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia.

Aquesta és una plataforma que permet oferir continguts d’excel·lència provinents 
de les principals sales de concerts, teatres d’òpera del món i festivals de música, i a 
la vegada posar a disposició, a nivell internacional, les produccions musicals que es 
produeixen a Catalunya gràcies als enregistraments i transmissions en directe que 
ofereix Catalunya Música, i que comentava vostè, una mostra que permet exportar 
la música que es produeix a Catalunya i mostrar-la al món, exercint un paper d’am-
baixadora de la cultura musical, el món de la interpretació i la creació musical. 

Durant l’any 2018 Catalunya Música va oferir a la UER setanta-sis concerts de 
producció pròpia, que van rebre un total de 616 peticions, el que significa 8,10 peti-
cions per concert de mitjana, amb una audiència potencial d’11,7 milions d’oients a 
Europa per cada un dels concerts que s’han emès i difós a través de la UER. Aquesta 
aportació ha anat progressant, mantenint la quantitat i garantint la qualitat i interès 
dels continguts, ja que, si bé s’ha mantingut pràcticament la mateixa aportació –se-
tanta-dos el 2016; seixanta-vuit, el 2017, i setanta-sis el 2018–, el que ha incrementat 
és el nombre de peticions, que ha passat de 570 a 616, una ràtio de 8,10 peticions per 
concert, que situa la nostra emissora a nivells similars als de països com Finlàndia, 
França, Gran Bretanya i Noruega, entre d’altres.

Aquest marc de col·laboració amb la UER permet a Catalunya Música transmetre 
les millors produccions de musica clàssica, jazz i contemporània d’Europa i del món. 
Durant l’any 18 hem ofert a la nostra audiència 380 concerts, entre els quals hem de 
destacar les òperes de la temporada de la Metropolitan Opera de Nova York, o dels 
principals festivals de música i temporades de concerts, com ara el Prompt de la BBC.

Dins d’aquest paper d’agent actiu, Catalunya Música serà amfitriona del concurs 
Let the Peoples Sing, un prestigiós concurs internacional de cors amateurs de tot 
el món, que se celebrarà a Barcelona el 12 i 13 d’octubre al Palau de la Música Ca-
talana, amb la participació de nou cors finalistes provinents d’Alemanya, Hongria, 
Estònia, Rússia, Gran Bretanya, Bulgària, Dinamarca, Letònia i Catalunya.

I, per acabar, dir que els cors participants, que són uns tres-cents cantaires, com-
petiran durant un concert i es mostraran a través d’un xou transmès en directe per 
Catalunya Música, òbviament, però també per TV3. El senyal internacional serà 
distribuït a través de la xarxa d’emissores de la UER.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 
cobertura de l’emissora a les Balears i a la resta del domini lingüístic 
català

323-00115/12

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
cobertura de l’emissora a les Balears i a la resta del domini lingüístic català, i la for-
mula el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, director Saül Gordillo. Bé, malgrat els 
intents insistents i persistents de minorització i destrucció de la llengua catalana i de 
la seva cultura, la realitat és que estem construint i consolidant un espai comunicatiu 
propi, que passa també per que sigui compartit, interpretat, assumit i discutit arreu 
on es parla català, arreu on hi hagi un parlant, però també arreu on hi hagi parlants 
que ho volen ser de nova fornada. 

Fascicle segon
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Afortunadament, els canals digitals fan que tinguem la mateixa distància per es-
coltar si estem a Salses, a Guardamar, a Fraga o a Maó, que si estem a Nova York, a 
Pretòria, a Kinshasa o a Caracas. En aquest sentit, volem destacar l’esforç magnífic 
que ha fet la corporació per tal que els canals digitals siguin accessibles, siguin fà-
cils, siguin visualment intuïtius. Sempre és millorable –i a mi m’agrada molt dir que 
sempre és millorable–, és en constant evolució. Per tant, és exactament el que fa la 
corporació, evolucionar sempre i liderar sempre en l’àmbit digital; liderar sempre en 
l’àmbit digital vol dir anticipar-se al futur, per tant, molt bona feina.

Però la nostra pregunta va precisament –i aquí sí que ens centraríem en el que és 
l’àmbit dels Països Catalans, l’àmbit lingüístic del català més natural– a no només 
si hi arribem bé, que és evident que hi arribem bé –hi podríem arribar molt millor, 
eh?; que hi arribem en digital no vol dir que renunciem a l’analògic–, però si s’hi 
senten –si s’hi senten–, tots aquests oients, prou incorporats, prou reconeguts, i com 
aquestes realitats també formen part de tots els espais, des dels més d’oci fins als 
informatius, etcètera.

Per tant, sobre això li adrecem la nostra qüestió.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, com vostè deia, sempre es pot 
arribar millor a tot arreu, tenint en compte que part de la cobertura té a veure amb 
acords de reciprocitat o acords institucionals entre governs, i que això també té un 
cost econòmic i una voluntat política. Estem també a l’espera de veure com evo-
luciona la situació política, perquè hi ha eleccions d’àmbit autonòmic en algunes 
d’aquestes comunitats on hi ha catalanoparlants, i segurament, doncs, totes les ganes 
i la disponibilitat perquè els nostres continguts arribin pertot, especialment allà on 
hi ha l’àmbit lingüístic, com vostè deia.

Dir-li que a les Illes sí que hi ha algun tipus d’emissió informal, però que hi arri-
ba, de Catalunya Música i de Catalunya Ràdio especialment; Catalunya Música a 
Mallorca, parcialment, i Catalunya Ràdio en el conjunt de les Illes. Al País Valencià 
aquesta situació, diguéssim, d’emissió en FM no és tan establerta i no és tan sòlida. 
A la Franja, en canvi, sí que arribem, tant els canals de televisió com de ràdio, a les 
comarques del Baix Aragó, del Baix Cinca, del Cinca Mitjà, la Llitera, el Matarra-
nya i la Ribagorça. A la Catalunya Nord, Catalunya Ràdio arriba a través del centre 
de Maçanet de Cabrenys, i, per tant, en FM arriba parcialment el nostre senyal a la 
Catalunya Nord. A Andorra es veuen tots els canals de la corporació; en FM, Cata-
lunya Ràdio emet des dels centres de Carroi i Pas de la Casa.

I, finalment, com vostè comentava, l’única garantia de que hi hagi aquest espai 
català de comunicació amb una fortalesa important és l’entorn digital, on no parem 
de fer actualitzacions i inversions, amb la limitació pressupostària que tenim, per-
què l’entorn digital sigui el més còmode possible, perquè la no arribada analògica 
o de TDT o d’FM sigui un hàndicap i, per tant, posar totes les facilitats en l’entorn 
digital. 

I no tinc les dades segmentades per territoris de l’àmbit digital, tot i que segu-
rament això també ho podríem aconseguir, però sí que dir-li que segurament quan 
l’Estudi general de mitjans pregunta al País Valencia i a les Illes si escolta Catalunya 
Ràdio, i hi ha vint mil oients de Catalunya Ràdio a les Illes i sis mil al País Valen-
cia, molts d’aquests són oients d’aplicació i de web i responen l’enquesta com uns 
oients sense tenir accés a l’FM, i, per tant, gràcies a internet tenim també audiència 
en aquests entorns.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
la irrupció de plataformes com LovesTv

323-00121/12

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la ir-
rupció de plataformes com LovesTv, i la formula la diputada Raquel Sans, del Grup 
Parlamentari Republicà.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. LovesTv. És que a mi també em va passar quan ho... Sí, sí, 
no, a mi em va passar el mateix, eh? La pregunta és per al senyor Gordillo. L’es-
tiu passat, els grups Atresmedia, Mediaset i Radiotelevisió Espanyola van posar en 
marxa conjuntament la plataforma de televisió LovesTv, que ofereix diferents serveis 
completament gratuïts a les llars que tenen aparells de televisió fabricats des de fa 
poc, no?, els televisors connectats o les smart TV. Els promotors d’aquesta platafor-
ma no ho han dit obertament, però es tracta sens dubte d’una aliança per fer front a 
la competència dels serveis de televisió digital de pagament, i més concretament de 
Movistar, que en aquests moments està present en més d’un 13 per cent de les llars 
connectades, que són la immensa majoria. El problema és que aquesta aliança per 
fer front a la competència, que és completament legítima, acaba enfortint els que ja 
són més forts, almenys de moment. Entre Atresmedia, Mediaset i Radiotelevisió Es-
panyola sumen el 71 per cent de la quota d’audiència a tot Espanya –a Catalunya el 
60 per cent–, i obtenen el 83,8 per cent dels ingressos publicitaris.

A més d’això, tret de les poques hores en català de Televisió Espanyola, tota 
l’oferta de televisió d’aquesta aliança és en castellà i d’abast estatal, sense la més 
mínima concessió a la pluralitat lingüística i cultural. Francament, no entenem què 
fa una corporació pública com Radiotelevisió Espanyola enfortint el duopoli entre 
Atresmedia i Mediaset, i arraconant encara més les altres televisions públiques, com 
poden ser TV3, IB3 o À Punt.

En aquest sentit, ens agradaria que valorés..., com valoren aquesta irrupció de 
plataformes, com LovesTv, i què preveuen, o com preveuen aprofitar les prestacions 
dels televisors connectats per oferir serveis a l’audiència de TV3 i als altres canals de 
televisió de la Corporació Catalana de Mitjans.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula per respondre sobre LovesTv.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, LovesTv és una plataforma gratuïta de 
continguts televisius impulsada per Atresmedia, Mediaset i Radiotelevisió Espa-
nyola a la qual s’accedeix des de la TDT, a través d’una tecnologia que es diu 
 HbbTV. Aquesta tecnologia, present a la majoria de televisors smart TV, permet 
connectar la radiodifusió en TDT amb els serveis d’internet, amb un control abso-
lut per part del radiodifusor. La plataforma va arrencar en proves al juny de l’any 
passat i de forma estable a la tardor. Cal tenir present que aquesta iniciativa de Lo-
vesTv neix de la necessitat dels radiodifusors de col·laborar per fer front a la forta 
competència de les plataformes de televisió de pagament i els serveis de vídeo sota 
subscripció, una aliança encara més important si es té en compte la probable des-
aparició de la TDT en els propers anys.

Pel que fa a la relació de la corporació amb aquesta iniciativa, explicar-los que 
la FORTA va ser convidada a participar de la plataforma a través de Cellnex, de qui 
som clients, i que és l’empresa que ha fet el desenvolupament tecnològic i fa la ges-
tió de la plataforma. La FORTA, de la qual participa la corporació, considera que la 
seva relació amb LovesTv hauria de ser la mateixa que els radiodifusors fundadors, 
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i que hauria de tenir capacitat de decisió. La veritat és que l’entrada de la FORTA a 
LovesTv encara s’està negociant, i a dia d’avui no existeix un acord amb les condi-
cions desitjades d’entrada per la FORTA.

D’altra banda, voldria posar de manifest que les prestacions que la plataforma 
LovesTv està oferint als seus espectadors des de la corporació ja les estem oferint 
a través del botó vermell de TV3 i del Super3. De fet, TV3 sempre ha tingut una 
posició capdavantera en els serveis HbbTV, al costat de Radiotelevisió Espanyola. 
Només hi havia una funcionalitat de LovesTv que des del nostre servei de botó ver-
mell no oferíem, que era el «veure des de l’inici». Per aquest motiu, el mes de febrer 
passat vam estrenar la funcionalitat en el nostre propi servei HbbTV de TV3. És 
una prestació que arriba de moment a poques llars, perquè requereix unes caracte-
rístiques tecnològiques molt exigents al televisor. Per tant, mentre s’està negociant 
l’entrada de la FORTA dins de la plataforma i es veu en quines condicions s’hi en-
tra, des de la corporació no ens estem quiets i estem oferint als espectadors de tots 
els canals de TV3 un servei HbbTV que ofereix les mateixes prestacions i fins i tot 
d’altres que LovesTv no té, com és l’accés a tot l’arxiu de TV3 a la carta.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
prohibicions de la Junta Electoral Central.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
les prohibicions de la Junta Electoral Central

323-00123/12

I la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari Repu-
blicà. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyor Gordillo, li pregunto ara a vostè per la ràdio, 
perquè d’aquesta qüestió n’hem parlat molt tant amb la presidenta de la corporació 
com amb el director de televisió. I com que hem parlat molt de la junta electoral, 
deixin-me fer una prèvia perquè la ciutadania ens pugui entendre, perquè tal vegada 
la gent no comprèn per què les decisions acaben a la Junta Electoral Central, quan 
hi ha juntes electorals de zona que són les competents, a priori, per la proximitat, 
i per què sempre les denúncies es fan a la Junta Electoral Central, i per què això 
provoca canvis de criteri, a vegades. Doncs bé, perquè la Junta Electoral Central, la 
seva composició, és un membre designat, diguéssim, directament pel ministeri, des-
prés en té cinc designats pel Congrés dels Diputats i després en té set designats pel 
Consell General del Poder Judicial, que és allò que designa el Congrés dels Diputats, 
amb aquells famosos whatsapps que diuen «controlamos la sala segunda, controla-
mos los jueces», etcètera.

Potser aquest és el canvi de criteri: perquè les juntes electorals de zona són jut-
ges de primera instància, a la junta electoral són tots designats políticament. Per 
això ens trobem amb aquestes decisions de la junta electoral, contradictòries sovint 
amb les de les juntes electorals de primera instància, encara que jeràrquicament su-
periors, sí, designades pels polítics, en aquest cas, del Congrés dels Diputats, que es 
contradiuen amb les que prenen els jutges de primera instància.

I ja ho hem vist, han prohibit paraules, han prohibit, doncs, «presos polítics», han 
prohibit «exili», etcètera, i això ha generat una certa..., important controvèrsia, sigui 
en el Col·legi de Periodistes, sigui en els mateixos periodistes de la casa. 

I això ha portat coses d’enginy, efectivament, que abans sortien, no?, i es deia «i 
per què no hi ha Scattergories dient “fugados de la justicia” o “golpe de estado”?» 
Doncs perquè no està prohibit, aquesta és la qüestió. Perquè dir «golpistas», «golpe 
de estado», «fugados», etcètera, la junta electoral troba que és perfectament correcte 
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en campanya electoral i no té observacions al respecte. I, per tant, doncs, efectiva-
ment trobem aquesta absoluta parcialitat –parcialitat– en el criteri de la junta elec-
toral, que prohibeix unes coses però en permet unes altres.

Per tot això, el Consell Professional, el Comitè d’Empresa de TV3, Catalunya 
Ràdio van rebutjar la decisió, en aquest cas concret de la junta electoral, que van 
considerar com «una ingerència, censura, un atac a la llibertat d’expressió» –i ho 
cito textualment a partir del comunicat, doncs, que van emetre.

Per tot això, nosaltres, en fi, ens sumem, que també creiem que aquesta decisió 
és contrària a les llibertats d’expressió i d’opinió recollides a la Declaració universal 
dels drets humans, i que és insòlit que un òrgan com la junta electoral faci de censor 
de paraules, de terminologia, de vocabulari que utilitzen lliurement els periodistes 
amb criteris professionals, perquè els periodistes actuen sempre amb criteris pro-
fessionals.

Per tot això, senzillament volíem preguntar, en el cas de la ràdio, com afecta i 
com valoren, doncs, aquesta decisió que ha emès la junta electoral.

Gràcies, president.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, en el cas de la ràdio, igual que 
a la televisió i al conjunt dels mitjans de la corporació, perquè no podria ser d’una 
altra manera. La decisió afecta el conjunt dels mitjans públics de la corporació i, per 
tant, a la ràdio no tenim més remei que acatar aquesta resolució o decisió de la junta 
electoral, i a més a més crec que potser hem de tenir una mica la intel·ligència o la 
paciència d’acatar-la i complir-la, amb el benentès de que és una manera també de 
preservar els mitjans públics.

Jo, a títol personal i com a periodista, és obvi que no em sento còmode i no em 
sentiria còmode havent de complir unes limitacions o unes prohibicions que condi-
cionen la llibertat a l’hora de fer l’exercici professional d’informar de l’actualitat o 
de partits polítics o de campanya electoral, etcètera, però com a director de la ràdio 
crec que el que hem de fer és donar compliment a aquesta decisió, i a més a més 
així ho he transmès a tots els professionals que depenen de l’emissora, perquè in-
tentin vetllar per aquest compliment. Això, afortunadament, no inclou els col·labo-
radors i els opinadors i els tertulians, que no estan sotmesos a aquest requeriment 
i que poden expressar-se amb total llibertat. I com que una certa pluralitat sí que 
la tenim garantida, doncs, en les nostres tertúlies i en els espais on hi ha col·labo-
racions externes, aquest debat hi és present i hi és en total llibertat i tothom es pot 
expressar com consideri oportú, i sobre això la junta electoral, afortunadament, no 
pot intervenir.

Per altra banda, en el cas de la ràdio, a diferència de la televisió, es produeix una 
certa paradoxa, que és que hi ha una part molt important de l’audiència de ràdio en 
català, i generalista, que pot escoltar una altra emissora, en aquest cas de titularitat 
privada, que no està sotmesa a aquesta limitació de la junta electoral, amb la qual 
cosa, fent un simple exercici de passar del dial d’una freqüència a una altra, en una 
emissora privada pots escoltar aquestes expressions, però a l’emissora pública del 
país no es pot escoltar mentre duri el període electoral.

I, per altra banda, també, tot això pot tenir un punt d’anacronisme. Estem en un 
entorn on els nostres oients també miren diaris digitals, també són usuaris de xar-
xes socials, també llegeixen diaris de paper, que cadascú, en funció de la seva línia 
editorial, fa servir o no aquestes expressions.

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 la viabilitat 
econòmica i la situació financera de la corporació

322-00089/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre la viabi-
litat econòmica i la situació financera de la corporació, i la formula el diputat David 
Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Senyora Llorach, benvinguda. Nosaltres es-
tem molt preocupats per la situació financera de la corporació, sobre el finançament, 
sobre la viabilitat econòmica, i recurrentment estem comentant aquesta situació en 
aquesta comissió de control. Al desembre del 2017 es va aprovar un pla de conten-
ció de gairebé 40 milions; al juliol del 2018 es va fer una aportació extraordinària de 
20 milions pel Govern, per fer front a diferents pagaments. Hi ha hagut una caiguda 
molt important de 12 milions, en aquest període, d’ingressos publicitaris, i el mes de 
febrer vostès van demanar una aportació nova a la Generalitat de 18 milions pel tema 
de l’IVA i de 5 milions per temes de personal. Podríem dir que és una situació críti-
ca, molt complicada, molt difícil, i amb un contracte programa que encara no tenim.

Senyora Llorach, què pensa de tot això?

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, deixi’m una prèvia: ens tenen a la ne-
vera, fa molt fred aquí. Perdoni, eh?, però és que fa estona que...

El president

Ja ho hem demanat.

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

Gràcies, perquè realment deu ser per estalvi energètic, però fa molt fred en aquesta 
comissió. (Veus de fons.) D’acord. Som-hi. Disculpi, eh?, senyor diputat.

Hem tancat l’any 18; any especialment complex, que he pogut compartir amb aques-
ta comissió de manera periòdica –vostès m’han anat fent preguntes sobre el tema. Hem 
aconseguit tancar el pressupost sense dèficit, la qual cosa ha sigut gràcies al rigorós 
control econòmic i a una gestió acurada dels recursos que es porta des de la Direcció de 
Gestió i Recursos de casa nostra, que han estat a sobre de totes les despeses de la casa. 

Quatre xifres –perquè no ens hem recuperat de la crisi, senyor diputat–: 2010, que 
no és tan lluny, ingressava la corporació per aportació pública 334 milions; ara, 231. 
La diferència està clara.

Publicitat, que és un altre tema que vostè de manera recurrent em pregunta, i un 
tema molt complicat: 2010, ingressàvem 100 milions; actualment, 54. La caiguda ha 
sigut impressionant.

Hem explicat els motius en aquesta comissió i treballem per incrementar els ingres-
sos en altres àmbits. Per exemple estem focalitzant..., i després hi ha una pregunta que 
em sembla que va vinculada als temes de les plataformes, i vinculat molt a la venda 
dels nostres productes a altres xarxes i a altres plataformes. 

Viabilitat per a l’any 19, que és l’any en el que estem i que ens preocupa. Nosaltres 
vàrem elaborar un pressupost de 251 milions; pressupost que no s’ha aprovat en aquesta 
cambra. Per tant, el nostre pressupost prorrogat és de 231 milions –20 milions menys. 
Per tant, tenim la mateixa aportació que hi havia en el 17, perquè ja anàvem amb pròr-
roga pressupostària.
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Què hi ha de nou des d’aleshores? Doncs miri, un increment de despeses de perso-
nal de 9 milions, que ve donat per l’increment retributiu del 2,75 per cent i per l’incre-
ment del 7 per cent de les cotitzacions dels treballadors públics. I després la devolució 
de la paga, del 40 per cent de la paga extraordinària del 13. I, clar, hi ha hagut també 
un increment de despeses; els 18 milions que hem demanat d’IVA, que encara no sa-
bem si tindrem aquesta aportació o no, i la reducció dels ingressos publicitaris, que 
segueix passant. 

Ja se m’ha acabat el temps? (Pausa.) No m’ho puc creure. Perdó. És que em queda 
bastant.

El president

Senyor Pérez, té la paraula. (Veus de fons.) Un minut quinze.

David Pérez Ibáñez

Senyora Llorach, els pressupostos no és que no s’hagin aprovat en aquest Parla-
ment, és que no s’han presentat, el Govern no els ha portat. Si fos per nosaltres, se-
gurament els hauríem aprovat, eh?, però ha estat el Govern que ha estat incapaç de 
presentar uns pressupostos.

Ha de fer vostè un contracte programa nou. (Veus de fons.) Que ha de fer vostè 
un contracte programa nou, eh? Tenim un mandat marc que efectivament és molt 
antic, però continua vigent; està en pròrroga, eh?, però continua vigent, des de fa 
molts anys. Si a vostè no li agrada, digui’m quin apartat d’aquest mandat marc no li 
agrada, perquè jo el trobo absolutament vigent; hi han articles que es podrien can-
viar, però està absolutament vigent.

I tercer: home, despeses supèrflues. Si hi ha un diputat que diu com pensen vos-
tès actuar contra els polítics –parèntesi: PSC, PP, Ciutadans– que es dediquen a ac-
tuar conscientment sobre no sé què..., «els farem una querella». Això és una barba-
ritat. Dedicar recursos de la corporació per querellar-se contra polítics que han dit el 
que sigui sobre TV3 és una barbaritat. Senyora Llorach, no ho faci –no ho faci–, no 
dediqui recursos de TV3 per querellar-se contra polítics que critiquen TV3. A mi..., 
miri, jo critico TV3 i la continuaré criticant, i si es volen querellar, cap problema, i 
si alguna vegada he dit alguna mentida, cap problema, però no es querellin contra 
els polítics que critiquen TV3, si us plau.

El president

Gràcies, senyor Pérez. (Veus de fons.) Cinc segons, li queden.

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

La crítica s’accepta, cap problema. Una altra cosa és que crec que les mentides 
s’han de defensar i per això farem la querella.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre les pro-
duccions audiovisuals amb participació de TV3 i les plataformes internacionals.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les produccions 
audiovisuals amb participació de TV3 i les plataformes internacionals

322-00093/12

I la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Aquest mes de març passat, la pel·lícula Els dies que vindran 
va rebre, al Festival de Cinema de Málaga, els premis a la millor pel·lícula, a la mi-
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llor direcció, per a Carles Marqués-Marcet, i a la millor interpretació femenina, per 
a Maria Rodríguez Soto.

En el mateix festival, també hi havia a concurs dos films més amb participació 
de TV3, Staff only, de Neus Ballús, i 7 raons per fugir, d’Esteve Soler, Gerard Quin-
to i David Torras.

També al mes de març s’ha estrenat als Cinemes Texas, de Barcelona, la copro-
ducció Goodbye Ringo, la pel·lícula de Pere Marzo, que va guanyar el Premi del Pú-
blic com a Millor Documental, al Festival de Sitges.

Staff Only, que ja hem esmentat abans i Barcelona, la rosa de foc, totes dues 
coproduccions de TV3, es presentaran al Festival Internacional de Cinema de Bar-
celona - Sant Jordi, el BCN Film Fest, que se celebra del 22 al 30 d’abril d’aquest 
mes..., abril, d’aquest mes, evidentment.

Tot això són mostres recents de la participació de TV3 en el foment de la in-
dústria audiovisual catalana. La pregunta és doble, senyora Llorach: com valora 
aquestes produccions, i, sobretot, com ajuda l’èxit d’algunes d’elles per aconseguir 
col·locar-les en les grans plataformes digitals, que donarien una visualització mun-
dial a la producció audiovisual catalana.

El president

Gràcies. Senyora Llorach.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la ficció a TV3 és una garantia de qua-
litat i èxit des de fa molts i molts anys; reconeguda a Catalunya per l’audiència, ho 
demostren les audiències que tenen les ficcions, i reconeguda també arreu de l’Es-
tat i també internacionalment. Vostè ha parlat d’Els dies que vindran, però també li 
podria parlar d’altres fites molt recents en aquest sentit. Per exemple, Polseres ver-
melles, France 1 ha decidit posar-ho en el seu servei a la carta, després d’haver-la 
estrenat en obert. O la sèrie PoliAmor, amb la que vam ser innovadors, al novembre 
ha estat seleccionada als Premis Input. O La catedral del mar, o Pau i la força d’un 
silenci o 7 raons per fugir, La enfermedad del domingo, La sombra de la ley, Sergio 
y Serguéi, Entre dos aguas, Love me not, etcètera.

Aquest prestigi internacional és fonamental per al posicionament de les produccions, 
dels continguts que es produeixen a Catalunya, a les grans plataformes digitals, anome-
nades OTT –Netflix, Rakuten, Amazon o altres com Movistar. Les tendències de con-
sum d’aquestes plataformes creixen amb força i això és, d’una banda, competència en la 
difusió dels nostres canals, però també una oportunitat de difondre continguts de TV3.

Les grans companyies estan invertint en l’adquisició de sèries per al seu catàleg, 
i gràcies al fet que TV3 és una marca de referència en qualitat a les sèries de ficció, 
hem pogut establir una relació comercial continuada, que alguna vegada ha explicat 
aquí el director del mitjà, amb Netflix i Movistar, i tancar vendes que aniran en aug-
ment en propers anys. I això també pot compensar, en part, la caiguda en publicitat, 
perquè estem obrint una altra via d’ingressos per a la corporació.

Gràcies, per exemple, als acords de Netflix, hem pogut augmentar, l’any 18, de 
forma important els ingressos de venda de produccions; vam poder anunciar –i em 
sembla que ho vaig fer aquí, en seu parlamentària– la venda de la comèdia Benvin-
guts a la família, després de l’èxit de Merlí, i per al 19 podem avançar que continuem 
creixent, pel que fa als resultats previstos, amb la venda de dues noves produccions 
–que ho anuncio, que jo crec que no ho hem dit encara públicament–: la sèrie dramà-
tica de ciència-ficció Si no t’hagués conegut, amb Pablo Derqui, i la nova sèrie, que ja 
està generant expectació entre els més joves i fans del Merlí, que són Les de l’hoquei.

El president

Passem, doncs, a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre 
la situació econòmica de la corporació.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació econòmica 
de la corporació

322-00097/12

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

Martín Eusebio Barra López

Gracias, president. El señor Sanchis ha dicho antes que no tienen presupuesto 
aprobado –ya se ha comentado–; sí, sí tienen, pero está anunciado..., sí tienen di-
nero para gastos, claro, faltaría más. Y está anunciado para 2019 326 millones de 
euros, de los que 256 son fondos públicos. La aportación pública se hincha en un 8 
y medio por ciento, mientras el incremento global es del 3 y medio. La Generalitat 
independentista no puede fallar a su altavoz mediático; se prevé un déficit pequeñito.

Señora Llorach, ¿está cómoda con este presupuesto y con la gestión presupues-
taria?

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, amb la gestió que fem dels recursos 
públics estic totalment satisfeta, ho fem molt i molt bé –totalment satisfeta. Ara, sí, 
ens calen més recursos; clar que ens calen més recursos, ho he dit públicament aquí. 
I si jo no vaig errada, el seu grup polític va anunciar, fa un any i mig, que reduiria 
un 25 per cent el pressupost de la corporació. No sé què faríem si ens reduïssin un 
25 per cent el pressupost de la corporació.

Ens calen, ens calen més recursos, perquè vostès, per llei, diuen que hem de ser 
motor de la indústria audiovisual d’aquest país, i això no és possible si no tenim 
diners per fer-ho. En aquests moments, un 54 per cent del nostre pressupost, gairebé, 
es dedica a capítol 1. Fa un any i mig, vam fer un pla de contenció de 40 milions, i 
només en vam poder revertir, amb l’aportació extraordinària, 20.

Sí, ens calen més diners. I, sí, la gestió que fem és acurada i molt ben feta.

El president

Senyor Barra, té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Está satisfecha. Bien, le voy a dar datos que yo creo que no satisfarían a nadie, 
salvo, quizá, que estuviera en funciones, que, total, ya...

Primera medida del Govern actual: incrementar 20 millones la aportación. ¿Usted 
está satisfecha, siendo más prioritaria para el Govern que educación, sanidad o ser-
vicios sociales? TV3 es la televisión autonómica más cara de España, con gran dife-
rencia sobre las demás; pero si hace falta, pues ya proveerá el Govern. ¡Qué más da!

Un altísimo porcentaje de presupuesto en gastos de personal. Tiene razón, 317 
directivos –317– cobran más de 70.000 euros, por no mencionar los sueldazos abu-
sivos de Terribas, Salvà, Rahola y compañía. Y no, no estoy hablando mal de los 
profesionales, hablo de los que contratan y enriquecen a estos juglares del procés.

Los ingresos de publicidad en caída libre, lo han comentado varias veces aquí y 
el señor Sanchis culpó –cito– «a las campañas que dicen que nosotros somos una 
televisión golpista». Oiga, si para el 48 por ciento de catalanes que votaron parti-
dos independentistas TV3 «será sempre nostra», ¿qué pasa que las compañías no se 
anuncian en una cadena con ese público potencial? ¡Y además son los que tienen el 
share mayor de toda Cataluña! ¿Ningún problema de mala gestión, seguro? Ay –per-
dón–, se me había olvidado: para un buen «indepe», la culpa siempre será de otros.
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A cada persona con derecho a voto en Cataluña, TV3 nos cuesta cuarenta y seis 
euros. Mire, si pidieran noventa y cinco a cada votante independentista..., bueno, 
que son la televisión independentista; incluso su director dijo aquí que él es cons-
titucionalista, pero el cual quiere otra constitución, claro. Mire, yo si hicieran eso 
no les diría nada, pero, tal y como está la... (Veus de fons.) Sí, lo dijo aquí, señor 
Sanchis, el 22 de marzo. Pero, tal y como está la situación, tengo que decirles que 
estamos hartos de que sean la televisión de la mitad de los catalanes, pero la pa-
guemos todos.

Gracias.

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. No l’acompanya cap de les dades que ha dit. Vostè 
distorsiona totalment la realitat. La realitat és una altra i vostè la ven d’una manera 
totalment distorsionada.

El nostre pressupost està aprovat per aquesta cambra, és públic, l’he dit prèvia-
ment, he explicat com ha davallat del 2010 fins ara, hem ajustat els recursos; crec 
que s’ha fet molt bona feina amb la gestió dels pocs recursos que tenim, i estem 
buscant altres vies per trobar solucions i ingressos addicionals per poder fer aquella 
feina que hem vingut a fer, i és donar un servei públic de qualitat a tots els ciutadans 
de Catalunya.

Vostè sempre acaba parlant de quatre tòpics i jo no cauré en aquesta...

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre les ava-
luacions de la qualitat i l’audiència als mitjans de comunicació.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les avaluacions de 
la qualitat i l’audiència dels mitjans de comunicació de la corporació

322-00098/12

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

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Sí, vamos a hablar de distorsión de datos. Mire, me lo ha 
puesto muy bien. Vamos a hablar del afer GfK, del que le dije ya que intentaría lle-
gar al fondo de la cuestión. Y el Govern me ha dado información relativa al pasado 
mes de diciembre, y todos, todos los documentos llevan la firma del Departament 
d’Audiència i Anàlisi de la corporació; se confirma que es una autoevaluación. Que 
cuando ustedes mencionaban «según los informes elaborados por GfK, esto y lo 
otro», mentían.

También pedí información sobre la composición de ese departamento y son ocho 
personas, tres jefes y cinco técnicos. Tres jefes para cinco técnicos; empiezo a dar-
me cuenta de por qué es tancarà TV3, mire. Y no echo nada en cara a esas personas, 
sino a los que mantienen esa estructura.

Sigamos con el afer GfK. Ustedes autofabrican..., por ejemplo, gráfico de ran-
king de calidad de las cadenas; TV3 es que se sale, claro. Ahora, si no manipula-
mos, si no distorsionamos los datos, si aplicamos una escala gráfica auténtica, esta 
es la verdad. (L’orador mostra un full.) Gráfico de imparcialidad de los informativos 
diarios: TV3 más o menos como La Sexta, vaya; pero, bueno, con diferencia sobre 
las otras, si manipulamos los datos; si no los manipulamos, esta es la verdad.



DSPC-C 237
5 d’abril de 2019

Sessió 11 de la CCMA  39 

Señora Llorach, ¿tan pobre opinión tienen ustedes de TV3, que tienen que auto-
fabricarse gráficos manipulados para agrandar las diferencias? ¿O es que tienen que 
dar datos a los partidos independentistas para que mantengan sus tesis? Por cierto, 
la televisión mejor valorada por los catalanes en diciembre fue La 2 y no sale en sus 
gráficos.

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, nosaltres som líders, ¿no?, líders en 
credibilitat, líders en imparcialitat i vostè ensenya les gràfiques així, i no ensenya el 
número absolut que posa, que diu exactament amb quin percentatge tenim aquests 
índexs de qualitat.

Miri, vostè sap que els nostres mitjans s’avaluen constantment, mitjançant siste-
mes de mesura quantitatius i qualitatius; els quantitatius els coneixen vostès, aquí 
els he explicat, que és Kantar.

Les dades del GfK ens les dona una empresa, no les fabriquem nosaltres. No-
saltres fem el tractament de les dades, igual que fem el tractament de les dades de 
Kantar. Tenim Adobe, que després tenim les dades auditades de ComScore; tenim 
estudis: el CEO, el CIS. Avui sortien dades, em sembla que eren del CEO. No sé 
quines dades han sortit en tema de qualitat dels nostres mitjans, però li puc recitar 
totes les dades de qualitat del passat mes. I TV3, amb els índexs GfK, que a vostè no 
li agraden gens, i que vostè ens ha demanat tot un seguit de dades i preguntes sobre 
aquest tema i que ja els hi anirem contestant..., però algunes de les preguntes que 
vostè ens pregunta –diu– en base a la Llei de transparència, preveu que aquesta sol-
licitud d’accés a informació pública –que vostès la tenen, com tots els ciutadans de 
Catalunya, i no pot ser d’altra manera–, «quan afecta dades de terceres persones o 
d’empreses, s’ha de sotmetre aquesta sol·licitud i traslladar-la a l’empresa que és di-
positària de les dades», en aquest cas, una empresa que es diu GfK, que audita i fa 
audiències per a televisions de tot Europa.

No, no ens fabriquem les dades. No, no mentim, senyor diputat. Les dades estan 
aquí i són les que són.

El president

Gràcies. Senyor Martín Barra, té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Gracias. Yo no he dicho que ustedes mientan con los datos, he dicho que auto-
fabrican los informes, que ustedes decían que los informes los hacía GfK; esa es su 
mentira.

Y, sí, es verdad, he pedido algunos datos... Pues mire, si me excedí, pues me han 
dicho que no me corresponden y, pam, no pasa nada. Y me faltan datos por recibir, 
también en eso tiene razón.

Pero doy otros datos que sí que tengo. Mire, en diciembre, cinco de los diez pro-
gramas mejor valorados por los catalanes –en diciembre–, cinco de los diez eran de 
TV3. Muy bien. Pero resulta que esos diez programas los había valorado una media 
diaria de entre diez y sesenta y siete personas; absolutamente respetables, faltaría más.

En la anterior comisión le pregunté quién es el Tezanos, de TV3. (Veus de fons.) El 
Tezanos de TV3. Preguntaba: «¿Quién es el señor Tezanos de TV3?» Mire, yo en esta 
ocasión lo que le recomendaría es que llame al señor Tezanos original y le explique 
cómo conseguir, con una muestra tan pequeña, unos resultados tan tremendamente 
favorables para su jefe. El señor Tezanos es un pardillo a su lado. Pero no se olvide de 
advertirle que esta farsa ya nos ha costado más de 2 millones de euros a los catalanes.

Gracias.
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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

No, no, estic segura que si fos per vostè la tancarien; ja ho porten al seu programa 
electoral, per tant... Jo el que defensaré i seguiré defensant els mitjans públics. I, miri, 
no tinc la gràfica tan grossa com vostè, però miri, ho veu?, acaben de sortir les dades 
del CEO i diu: «A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els in-
formatius?» Un 50 per cent, pràcticament, a Televisió de Catalunya. I a la següent, que 
és La Sexta, un 10 per cent. I això són dades que no fem nosaltres, que fabrica el CEO.

Doncs això: no les distorsionem, les dades, són les que són. L’únic que fem és 
divulgar-les.

Doncs és així, senyor diputat. Vostè reduiria el pressupost a TV3 i a Catalunya 
Ràdio i, per tant, la corporació la tancaria, i jo el que intento és defensar els mitjans 
públics i que treballin amb plena llibertat i amb màxima professionalitat.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre la mo-
dificació del model de la Festa dels Súpers.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la modificació 
del model de la Festa dels Súpers

322-00102/12

I la formula el diputat Ruben Wagensberg, del Grup Parlamentari Republicà. Té 
la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Bon dia, presidenta. Tornem a canviar de tema. En aquest 
cas, sobre la Festa dels Súpers. Un cop han acabat les quatre festes on tour, a les qua-
tre demarcacions catalanes, segurament és el moment de fer valoració d’aquest nou 
model i veure quin és el futur que es vol seguir a la Festa dels Súpers o a diferents 
activitats que es puguin fer a tot Catalunya del Club Súper 3.

A banda de la festa on tour, el 24 de febrer es va fer una activitat conjuntament 
amb el CosmoCaixa i coincidint amb l’exposició de «Tintin a la Lluna», per tal de 
fomentar el coneixement de la ciència entre els infants. I properament es repetirà, 
després de l’èxit de l’any passat, l’activitat de la Supernit a les biblioteques, organit-
zada conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i amb una àmplia participació de les biblioteques d’arreu del territori, per fomentar 
la lectura entre els més petits.

Pel que fa a la festa on tour, sembla que hi ha previstes dues funcions més, aquest 
estiu, i que la idea és que l’espectacle tingui una continuïtat arreu del territori.

Després d’aquests canvis, ens agradaria saber quina valoració fan del canvi de 
model de la Festa dels Súpers i quin és l’objectiu que s’està buscant. Quina resposta 
hi ha hagut, per part dels infants i de la gent de comarques de Tarragona, de Lleida i 
de Girona? Quina previsió hi ha, pel que fa a la festa on tour? I si es continuarà fent 
amb el personal de la corporació. Si a la tardor d’enguany hi haurà algun esdeveni-
ment nou concret, o la Festa dels Súpers, com s’havia entès fins ara, ha desaparegut. 
I, per finalitzar, quines activitats del Club Súper 3 hi ha previstes arreu de Catalu-
nya i quin és el seu objectiu?

Moltíssimes gràcies.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, moltes preguntes i molt poc temps. 
Valoració de la Festa dels Súpers on tour. Hem fet territori i hem acostat els súpers 
a casa seva. Jo crec que ha estat una gran experiència. Hi havien certes reticències, 
quan vam començar, inclús pels mateixos professionals que hi treballen, i realment... 
M’han passat les primeres valoracions, perquè la darrera la vam fer a Blanes fa..., 
re, demà farà una setmana. Jo hi era, he anat a les quatre. Realment, veure la festa 
propera a la ciutadania per tot Catalunya, jo crec que ha estat molt i molt positiu. No 
sempre la gent ha de baixar a Barcelona a fer les activitats.

Per tant, crec que és important i crec que un dels pilars importants de la corpo-
ració i de Televisió de Catalunya és precisament el Súper 3, perquè, al final, són el 
futur de gent que ens veurà o ens escoltarà. Per tant, és molt important que hi se-
guim treballant.

Tornem a repetir la Supernit a les biblioteques. Em sembla que és el... Ho dic de 
memòria, perquè no m’he apuntat la data, em sembla que és el 31 de maig. Tornem a 
repetir lo del CosmoCaixa, sí. Seguirem fent activitats al voltant de temes culturals, 
com és ensenyar als nostres nens que cal llegir, que cal estar documentat i no sem-
pre passar-s’ho bé, i que un s’ho pot passar bé llegint i anant a la biblioteca. I, per 
tant, aquest lligar de festa amb les biblioteques crec que és molt important. Hi van 
els personatges del Súper. L’any passat va tenir una gran acollida, i per això ho re-
petim aquest any.

Deixi’m, aquí, en seu parlamentària, agrair a l’Ajuntament de Barcelona, a 
l’Ajuntament de Lleida, al de Tarragona i a l’Ajuntament de Blanes i a les diputa-
cions de Barcelona i de Lleida la seva complicitat amb la corporació, perquè ens han 
ajudat a poder portar al territori aquesta festa.

Què farem, ara? Doncs ara volem començar una gira, a partir de..., hem fet una 
crida perquè hi hagi una nova fase i una gira, que ja es va fer, fa uns anys, amb Da-
goll Dagom, amb l’espectacle, perquè vagi arreu de Catalunya, començant aquest 
estiu. I la gira és prevista que duri un any. Per tant, ara podrem veure la Festa dels 
Súpers molt més al territori, en un format molt més petit, en teatres de pobles per 
a dues-centres, tres-centes persones, i, per tant, el que farem és seguir acostant la 
festa al territori.

Només em mira, ja no em diu re. (L’oradora riu.)

El president

Gràcies, presidenta.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pla de prejubilacions parcials

322-00103/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre el pla de 
prejubilacions parcials, i la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Bé, senyora Llorach –per cert, benvinguda i ben torna-
da, que no va poder-hi ser–, ja sap vostè que aquesta és una de les nostres –i meva, 
particular– obsessions, de... Així com hi ha diputats obsessionats –en el bon sen-
tit de la paraula, ho dic, eh?– amb el contracte programa i d’altres només amb el 
procés, doncs la meva és aquesta, no?, que és el pla de prejubilacions parcials, que 
n’hem parlat aquí i n’hem parlat en privat; per tant, n’hem parlat més d’una vegada. 
No cal insistir en la importància que té això, perquè tots crec que a més a més la 
compartim; per tant..., en fi, n’hem parlat moltes vegades.
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La situació de Televisió de Catalunya o de la corporació, vaja, no és molt dife-
rent a la d’altres radiotelevisions europees, però és veritat que encara és una mica 
més agreujada, no? La mitjana d’edat crec que marcava un estudi de la UER que era 
d’uns quaranta-cinc anys d’edat en televisions públiques europees, deu anys més que 
en altres indústries creatives, que estaven a l’entorn dels trenta-cinc, o quinze més, 
que estan sobre els trenta en altres plataformes rotllo Facebook, Amazon, etcètera.

Clar, TV3 està, òbviament, molt per sobre i vostès en són plenament conscients 
i ho saben perfectament, i el degoteig, diguéssim, de jubilacions és constant, no 
s’atura i, per tant, doncs, tot això fa que la situació de Televisió de Catalunya sigui 
d’aquest envelliment de la plantilla, sigui de que no entren..., ara crec que han entrat 
dues persones noves, no?, justament joves, en els informatius, si no ho dic malament, 
però és veritat que no hi ha aquesta substitució que permeti acumular tota l’experièn-
cia, capital creatiu, de coneixement que hi ha de tota la plantilla i que porta molts 
anys, efectivament, a la casa i que tenen un domini i una experiència fantàstica i 
que s’ha d’aprofitar, i també la nova empenta de gent jove que ho pugui compensar.

Per tot això, doncs, senzillament, com diria el senyor Pérez..., diria: «Com ho te-
nim, això?», no?, que és com acaba normalment, ell, les preguntes; jo li diria alguna 
cosa similar: com està aquest plantejament per poder fer aquest pla de prejubilacions 
parcials o contractes de relleu, que tantes vegades hem parlat?

El president

Gràcies. Per respondre, té la paraula la presidenta en funcions.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs ho anem fent. Ho tenim, més o 
menys, allà on ho teníem fa uns mesos. Estem treballant per veure com incorporem 
talent jove a la corporació. Vostè ha parlat de mitjanes d’edat de quaranta-cinc i de 
trenta-cinc anys. La mitjana d’edat a la corporació, en aquests moments, és de cin-
quanta-quatre anys –cinquanta-quatre anys. I aquí hem de parlar de..., bé, de l’any 
2010 al 2018 s’ha produït una reducció d’efectius de 432 persones a la corporació, el 
que equival a un 16 per cent de la plantilla, que és molt.

La reducció de la plantilla, que va molt tensionada i té molta feina, perquè hem 
interioritzat molts programes..., juntament amb l’increment de l’edat, poden influir 
en l’increment de baixes per IT, i actualment està en un 5,1 per cent; és una dada 
important, que creix de forma lenta, però continuada.

Els vaig informar que he obert converses amb Funció Pública. Saben que nosal-
tres som una empresa pública i que no podem anar per lliure, en aquest tema. Hem 
parlat amb Funció Pública per veure els marges legals, donades les limitacions de 
contractació i de despesa econòmica. El problema que tenim, bàsicament, és que la 
regulació actual contempla que la base mínima de cotització a la seguretat social de 
la persona que fa el relleu és del 65 per cent de la del jubilat parcial, i amb relació al 
jubilat parcial, cada any ha de cotitzar fins a arribar al cent per cent l’any 23. Això 
vol dir que, tot i que la dedicació sigui el 50 per cent per part dels dos, el rellevista i 
el que marxa, la cotització és més alta i, per tant, el cost de la corporació és més alt. 
I aquí és on tenim l’escull, perquè no tenim més diners a capítol 1 per dedicar a això.

Llavors, hem d’analitzar molt i molt bé el rellevista, si rellevará exactament 
aquell perfil que ha marxat –per tant, hi ha d’haver la complicitat de tota la casa–, o 
es posarà en perfils nous que necessita la casa i que no tenim.

Per tant, s’està fent la feina. Sé que hi ha convocada o s’ha convocat una reunió 
a finals d’aquest mes amb el comitè de televisió i de ràdio per iniciar les converses 
i, per tant, bàsicament abordaran quina és la situació normativa, en quines condi-
cions es podrien realitzar les jubilacions parcials i els col·lectius dels contractes de 
relleu, que per mi és el més important: aquella persona que marxa..., el rellevista a 
quin col·lectiu es destina.
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El president

Gràcies.

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

322-00095/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre el trac-
tament de les qüestions de gènere als canals i a les emissores de la corporació, i la 
formula la diputada Beatriz Silva, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Buenos días, señora Llorach. El último informe del CAC sobre la presencia de 
mujeres en la información rebela que tanto en TV3 como en Catalunya Ràdio las mu-
jeres siguen teniendo un 30 por ciento del tiempo de palabra. En debates políticos, 
este porcentaje se reduce, en TV3, hasta el 26,4 por ciento.

El informe dice también que, cuando se les da tiempo de palabra, se presenta a 
las mujeres como actores ocasionales. ¿Qué quiere decir esto? Que intervienen de 
manera circunstancial.

Respecto al tratamiento de la violencia machista, el informe constata también 
que el tiempo que se le sigue dando a esta cuestión es bajísimo, un 3,17 por ciento 
en TV3 y un 2,46 por ciento en Catalunya Ràdio.

Como usted sabe, los medios públicos están obligados por ley a hacer de herra-
mientas activas en la sensibilización y erradicación de la violencia de género, pero 
también están obligados a garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Hace unas semanas, yo participé en un debate con la periodista Ariadna Oltra 
sobre este tema, y ella explicó que, cuando se le encargó el programa Sense ficció 
sobre violencia machista, revisó los archivos y descubrió que hace veinte años que 
TV3 no dedicaba un espacio de tiempo similar a este tema.

En la última comisión de control, el señor Sanchis justificó la menor presencia de 
mujeres, diciendo que es porque la sociedad está decantada hacia los hombres. Me 
gustaría que usted, que además fue directora del Institut Català de les Dones, nos 
diera una respuesta más apropiada.

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, em sembla que va ser..., a l’anterior 
no, perquè no vaig venir, fa dos compareixences que em vaig comprometre a tirar 
endavant el pla per la igualtat a les nostres empreses públiques. També s’hi està tre-
ballant. I abans he donat algunes xifres. Les darreres xifres, diguem-ne, auditades 
pel CAC són les que vostè ha dit, però jo vaig voler buscar les xifres de què hem fet 
el darrer més pel que fa a tertulians i a entrevistats. I, sí, encara no anem bé; no anem 
bé perquè no hem assolit la paritat democràtica, que és el que s’hauria d’assolir.

Hi hem de seguir treballant, és molt important. I jo crec que hi ha hagut una 
iniciativa, que només l’hem divulgada el dia 8 de març, malauradament..., es va fer 
una peça informativa que jo crec que estava molt ben feta, que és tot el plantejament 
que s’està fent des d’informatius, pel tema de la divulgació de totes les polítiques de 
gènere.

Vam contactar amb Arantza Díez, que és l’autora del manual Eines i mitjans de 
comunicació sobre la perspectiva de gènere, que va fer xerrades no només a unes 
quantes persones de la redacció, sinó a tota la redacció; vam voler implicar-hi la di-
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recció d’informatius, els redactors i redactores en cap, els caps de secció i editors, 
redactors i redactores, etcètera. S’han fet formacions obertes a tothom per fer-los 
corresponsables d’aquesta missió que, com a televisió pública, tenim. I, per tant, el 
meu compromís el tenen i el dels directors dels mitjans també.

Ho hem agafat des del consell de govern i estem treballant directament en els co-
mitès de direcció perquè s’elabori el pla per la igualtat i es tiri endavant aquest tema.

Hem volgut formar tota la redacció en perspectiva de gènere i en violència mas-
clista, xacra que hem d’intentar eradicar i que els mitjans públics hem de fer tot el 
possible per divulgar-ho, fer-ho present i que es denunciï.

Hi han quatre àmbits en els que s’està treballant, que molt breument, si tinc 
temps, diré. És «Fem les dones protagonistes»; això vol dir, per exemple, que des del 
punt de vista de qui fa les notícies hem d’adoptar una mirada per donar més visibi-
litat a les dones. Temàtiques específiques: deixarem d’emetre imatges del cos d’una 
dona assassinada sent retirat del seu domicili, que no aporta absolutament re i inten-
tarem tractar la temàtica amb més profunditat –per què passa el que està passant i 
quines coses es poden fer diferent perquè deixin de passar–; fugim d’un periodista 
més de fets, per abordar-ho com un fenomen superior i no com un fet aïllat que pas-
sa només un vegada.

Pel que fa a les imatges, estem renovant també el nostre banc d’imatges, perquè 
la perspectiva no sempre sigui la de l’agressor i que la notícia no sigui la víctima, 
que hauria estimat més no ser la protagonista, evidentment, sinó l’agressor. (Veus de 
fons.) –un tema, em queda, només. I els canvis en el llenguatge, per assegurar que es 
tracta en condicions de plena igualtat homes i dones, per corregir tendències habituals 
de quan es parla de dones, anomenar-les només amb el nom de pila, per exemple...

El president

Senyora Llorach...

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

...i això és un ús que és discriminatori...

El president

...se li ha acabat el temps.

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

...respecte als homes, que els diem el nom i el cognom.

El president

Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, gracias. Le agradezco su respuesta. Me gustaría..., sí que reconozco el trabajo 
que hicieron los profesionales de TV3 con motivo del 8 de marzo. Creo que real-
mente durante un periodo de tiempo razonable hicieron sensibilización e hicieron 
su papel de herramientas activas en la lucha contra la violencia de género. Sin em-
bargo, me gustaría preguntarle con qué criterios se eligió al periodista Manel Man-
chón en el documental De què es queixen les dones? para ejemplificar conductas de 
violencia machista, porque, realmente, yo sigo a Manel Manchón, lo veo en las ter-
tulias de Tot es mou, del 3/24, y no solo es una persona que no interrumpe, sino que 
ni siquiera levanta la voz. Hay que subir el volumen para escucharle.

Entonces, en un momento en que realmente..., o sea, hay una cantidad de ejem-
plos lamentables de conductas machistas en los medios de comunicación, elegir jus-
tamente a este periodista, que además siempre ha demostrado una especial sensibi-
lidad con los temas de género... De hecho, hace poco él fue invitado a moderar un 
debate sobre economía feminista, que era organizado por la plataforma Amigos de 
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la Universidad Autónoma de Barcelona. Se lo pregunto, porque creo que el proble-
ma es que episodios como este, que son como un poco inexplicables, desmerecen el 
buen trabajo que se hizo de informativos. Porque el titular que sale es...

El president

Senyora Silva... Gràcies.

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

322-00101/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre la pers-
pectiva de gènere a la corporació, i la formula la diputada Natàlia Sànchez, del Sub-
grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, senyora Llorach. Bé, la pregun-
ta, tot i que vam dir que millor no unir-la, perquè sí que després de parlar amb la 
diputada del PSC vèiem que anava per llocs diferents, tot i que sí que fa referència 
–i per aquí vull centrar la pregunta– al pla d’igualtat de la corporació. Hem tingut 
accés al primer pas abans de fer un pla d’accions, i, per tant, un pla d’igualtat, a la 
diagnosi de Televisió de Catalunya en perspectiva de gènere, on hem pogut veure 
el quadre de debilitats i fortaleses per àmbits temàtics, i on veiem algunes qüestions 
que és evident, no?, que cal millorar.

Per exemple, pel que fa a la selecció de professionals, els procediments de selec-
ció per seleccionar professionals no fan diferència entre gèneres, però sí que hi ha 
departaments que estan especialment masculinitzats. Pel que fa a la promoció, és 
on veiem realment una insatisfacció més elevada entre els treballadors i les treballa-
dores de la corporació. A la pregunta, per exemple, d’«a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals promocionen les persones més preparades i qualificades?», la 
mitjana de l’estudi d’opinió puntua en un 1,8 sobre 4. Per tant, la major part de les 
enquestades està en desacord amb l’afirmació de l’enquesta. O, d’altra banda, també, 
sobre la igualtat, si hi ha igualtat de condicions en la promoció, també hi ha unes 
puntuacions molt baixes. I això s’accentua en els llocs de treball de nivell O, que és 
el nivell de caps i direcció, en què hi ha una alta concentració d’homes: trenta-set 
homes, versus, enfront de nou dones.

I podríem seguir. Pel que fa a la promoció, l’àmbit temàtic de la promoció és el 
que planteja més debilitats, la diagnosi des d’una perspectiva de gènere. I també la 
bretxa salarial, que denota una diferència salarial entre homes i dones que constata 
que existeix el sostre de vidre, amb les conseqüències que això té –i ja vaig acabant, 
per deixar-li la paraula–, i com això s’agreuja fins a una bretxa salarial del 50,7 per 
cent, si tenim en compte els complements salarials als quals les dones, majoritària-
ment, no hi tenen tant accés –hores extres, etcètera.

A banda, també, l’ordenació del temps i del treball amb conciliació. Aquest àm-
bit té quasi bé un suspens en la seva totalitat, així com les bonificacions a la polí-
tica social, la representativitat. I acabo amb el detall del percentatge de dones que 
ha agafat una baixa per incapacitat temporal al llarg de l’any: ha estat un 47,3 per 
cent, davant del 28,32 per cent per part d’homes. És a dir, les dones agafen baixes 
per incapacitat temporal en un percentatge molt més elevat que els homes. Per tant, 
la pregunta és: davant d’aquest quadre de debilitats i fortaleses, davant d’aquesta 
diagnosi, quins són els tempos per elaborar el pla d’igualtat? Quines són les priori-
tats que hi posen, des de la «corpo»? I per què no s’ha fet aquesta diagnosi, o no en 
tenim constància, a la ràdio?
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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, les debilitats i les fortaleses han 
quedat plasmades en el document de diagnosi, que jo crec, si no m’equivoco, que fa 
dues setmanes que és públic, que es va signar fa dues setmanes, i el que estem fent 
ara amb el departament de recursos humans és posar fil a l’agulla amb els dos comi-
tès d’empresa, tant de ràdio com de televisió, per tirar endavant un únic pla d’igual-
tat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Jo crec que en el cas de la ràdio..., i l’hi dic de memòria, no porto aquí la infor-
mació. Jo crec que la ràdio, per... –no voldria equivocar-me–, em sembla que per 
sentència judicial, va haver de fer un pla per la igualtat –no sé si m’equivoco, eh?–, 
que és públic i vigent des de fa un parell d’anys. Per això, fins al dia d’avui els dos 
temes estaven separats. Jo he demanat al departament de recursos humans que tre-
balli amb els dos comitès d’empresa en tenir un únic pla per la igualtat de la corpo-
ració. Hi han dades del diagnòstic que..., hi han debilitats i fortaleses, com vostè ha 
dit, i que cal plasmar en aquest pla per la igualtat, millorar i canviar.

El tema de la bretxa salarial, que vostè parlava del 50,7 per cent, és en un àmbit 
molt específic, que és en l’àmbit de temes tècnics, que és un departament que histò-
ricament..., que hi ha gent d’una edat determinada, i que històricament bàsicament 
només hi ha hagut homes, i que és un àmbit on hi ha molta nòmina variable, i per 
això hi ha aquesta bretxa salarial. Si agafem el global, diguem-ne, la bretxa em sem-
bla que baixava al 2 per cent, quan a nivell d’empreses és d’un 23 o un 24 per cent.

Li estic dient les dades de memòria, perquè tampoc..., com que no sabia molt per 
on volia enfocar la pregunta, m’era impossible portar aquí totes les dades. Però el 
meu compromís hi és. He demanat a veure si cap a l’estiu podem tenir aquest pla per 
la igualtat fet. Per tant, tant comitès d’empresa com el departament de recursos hu-
mans de la casa han de posar-se les piles perquè això sigui una realitat, i es puguin 
revertir aquelles accions que des de l’empresa pública encara no estan al cent per 
cent correcte amb la Llei de la igualtat que és vigent en aquest país.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’ús d’expressions 
i opinions partidistes en espais informatius dels mitjans de comunicació 
de la corporació

322-00096/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’ús d’ex-
pressions i opinions partidistes, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Señora Llorach, bienvenida al estado de derecho. Si ustedes 
quieren querellarse contra Ciudadanos o contra su presidente, háganlo, adelante. Bien-
venidos al estado de derecho. Nos veremos en los tribunales y ya verán cómo nuestra 
posición será defendida con argumentos en sede judicial, y veremos quién tiene razón.

De todas maneras, sí que le he de decir que, ya que hablaba usted de mentiras, 
usted acaba de mentir en sede parlamentaria. Lo ha hecho de forma flagrante, y ade-
más utilizando como siempre, para variar, los argumentos de los partidos separatis-
tas, cosa que no es de extrañar en la máxima responsable de los medios de comuni-
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cación públicos de Cataluña, que, como le hemos dicho en diferentes ocasiones, son 
un aparato de agitación y propaganda separatista.

Mire, usted ha dicho literalmente que Ciudadanos lleva en su programa cerrar 
los medios de comunicación públicos, cerrar TV3. Es una mentira como una casa. 
Le voy a leer ahora, textualmente, lo que dice nuestro programa al respecto, para 
que usted..., creo yo que debería caérsele la cara de vergüenza por la mentira que ha 
proferido hace escasos minutos.

Dice nuestro programa: «Tendremos unos medios de comunicación públicos 
neutrales, plurales y al servicio de todos los catalanes. El nacionalismo ha converti-
do los medios de comunicación que pagamos todos los catalanes en un instrumento 
más del Gobierno separatista. Cada vez son más los catalanes que han desconectado 
de unos medios de comunicación públicos que no respetan la pluralidad política que 
existe en Cataluña. Trabajaremos, pues, por unos medios de comunicación públicos 
que se basen en los principios de neutralidad, pluralidad y respeto, para que estén al 
servicio de los ciudadanos y no al servicio de ninguna ideología política.»

¿Qué le parece, señora Llorach? Más allá de su mentira, ¿estaría usted de acuer-
do con los medios de comunicación públicos neutrales que respeten la pluralidad 
pública, que respeten la pluralidad de la sociedad catalana y que no insulten siste-
máticamente a los ciudadanos de Cataluña? Pues eso es exactamente lo que quere-
mos desde Ciudadanos, eso es lo que defendemos cada semana, y eso es lo que a 
ustedes parece que les ofende tanto.

Si para ustedes eso es querer cerrar TV3, es evidente que le ha traicionado el 
subconsciente, señora Llorach. Porque TV3, para ustedes solo puede estar abierta si 
puede estar al servicio de los partidos separatistas, mentir sobre la realidad de Cata-
luña, mentir sobre la realidad del conjunto de España, y poder impunemente seguir 
actuando como una correa de transmisión de lo que dicen los partidos separatistas.

Yo simplemente le digo: primero, que retire la mentira, la falacia que acaba usted 
de proferir en sede parlamentaria. Se lo pido. Obviamente, nosotros no nos vamos 
a querellas contra usted, porque sinceramente, señora Llorach, señor Sanchis, señor 
Gordillo, si desde Ciudadanos nos tuviésemos que querellar contra ustedes por to-
das y cada una de las mentiras que dicen cada día –cada día– desde TV3, no acaba-
ríamos. Así que le pido, por favor, un poco de respeto por la verdad, señora Llorach.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Disculpi, he dit «tancar TV3» i volia dir «tancar el CAC», 
que és una de les esmenes que vostès han fet. (Veus de fons.) Però, miri, el senyor Mar-
tín Barra sí que ho va dir. Està a la comissió. I va dir: «Cerrar TV3 un par de meses...» 
M’ho estan passant, que ho va dir vostè, en seu..., aquí, en seu d’aquesta comissió. Jo 
ja l’hi he dit –jo ja l’hi he dit–, l’hi dic: era el CAC, i he dit TV3. Però el que sí que..., 
no he mentit, he tingut una confusió, ho acabo de reconèixer. Vostès han dit que volien 
tancar el CAC. I el senyor Martín Barra ha dit el que jo li acabo de llegir que va dir.

I, ja l’hi dic, m’agrada que em faci la pregunta, perquè vostè, si no vol tancar TV3, 
el que vol fer és deixar-la sense pressupost, que és el mateix que tancar TV3. Perquè 
vostè, el 2017... (veus de fons), tinc la... (veus de fons), no és una mentida, l’hi llegei-
xo. No és una mentida, tinc la notícia –no és una mentida. Vostè va dir... –disculpi, 
que l’estic buscant, perquè me l’han... Vostè va dir, vostès van dir, algú del seu grup 
polític va dir, el 2017, que s’havia de reduir progressivament un 25 per cent el pres-
supost de la corporació. El senyor..., està assentint amb el cap, és exactament això. 
Anar disminuint un 25 per cent el pressupost dels mitjans públics vol dir que al cap 
de quatre anys el tindríem tancat, perquè hauríem reduït el cent per cent del pressu-
post. Per tant, és exactament dir el mateix. I jo, senyor Martín Blanco, no menteixo.
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El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre la lluita 
contra el racisme.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la lluita contra 
el racisme i la visibilitat de la immigració

322-00100/12

I la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Em sento una mica extraterrestre, jo, avui, parlant de temes com els que estic 
parlant. Em consola pensar que quan surti d’aquesta sala..., és el que pensa la gent, 
més aviat els temes que estic traslladant jo aquí.

El dilluns, els grups parlamentaris signàvem un acord per a un debat responsa ble 
sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia –tots els grups parlamen taris. 
En aquell acte, en què també hi havia entitats, va prendre la paraula una  entitat, i va 
queixar-se que els nostres mitjans de comunicació públics no són expressió de la 
diversitat de la nostra societat. Per començar, per les cares que apareixen de treba-
lladors i treballadores en els nostres mitjans públics, però evidentment entenc que, 
com ens passa o ens ha passat sempre amb les dones, també per la resta de les cares 
que apareixen, doncs, com a experts, com a entrevistats..., en qualsevol dels temes, 
i no només en temes d’immigració. Què en pensa? Què estan fent per pal·liar-ho?

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, sí, vaig estar al cas de la firma de 
l’acord. L’expressió de la diversitat i el respecte a les diferències de tot tipus, i el 
foment de la convivència i la cohesió social són elements bàsics de la idiosincrà-
sia de la corporació, formen part de la nostra manera de ser i d’actuar i del nos-
tre tarannà i del nostre capteniment. Als mitjans de la «corpo», la lluita contra 
el racisme, la xenofòbia i les discriminacions, i l’esforç per donar visibilitat i no 
estigmatitzar o estereotipar les persones immigrades no són cosa d’avui, jo crec 
que han sigut cosa de sempre i que sempre s’ha intentat fer en els nostres mitjans 
d’aquesta manera.

Hi ha una sèrie de guies que recull el llibre d’estil, que segueixen creixent i a 
partir de l’experiència adquirida i el treball diari es van modificant. Tant TV3 com 
Catalunya Ràdio miren de ser molt curoses amb aquestes temàtiques informatives, 
especialment per evitar la difusió de rumors o d’estereotips vinculats a l’emigració, 
i per ser respectuosos amb totes les persones, aquí i arreu, siguin com siguin i vin-
guin d’on vinguin, i visquin on visquin.

A més, procurem fer pedagogia en aquest sentit, i tenim especial cura, per exem-
ple, en com es presenten els comportaments discriminatoris racistes o xenòfobs al 
públic jove, comprovant que cap d’aquestes actituds rebi un tractament positiu.

Hi han hagut, per exemple, dos fets informatius concrets, darrerament, i que el 
tractament que se n’ha donat des dels mitjans de la corporació no ha tingut res a 
veure amb el tractament que han donat altres mitjans.

En la mesura que podem, intentem que la diversitat a la societat catalana es re-
flecteixi a la pantalla amb normalitat. No ho sé, podria parlar de la Pati Pla, que 
fa uns quants anys que és un dels personatges protagonistes del Club Súper 3, però 
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això és una anècdota. Però miri, hem presentat un programa –em sembla que es va 
presentar ahir o abans-d’ahir–, que és un programa que es diu El llenguado, que és 
un programa en llengua catalana i que el presentarà Yolanda Sey, que ella mateixa 
es defineix com una catalana negra. I serà la que presentarà aquest programa, que, 
com dic, em sembla que ahir o abans-d’ahir el vàreu presentar.

Segur que els dos directors dels mitjans n’hi poden donar molts més, d’exemples. 
Però és molt important que..., tenim contacte permanent amb les entitats que estan 
treballant amb aquests col·lectius, i si ens equivoquem, hem de rectificar. I, per tant, 
aquesta serà l’actitud dels mitjans, que és la que portem des de fa anys.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies. No me’n podran donar molts més, d’exemples. Els directors dels mitjans 
no me’n podran donar molts més, d’exemples, perquè no n’hi ha gaires més –no n’hi 
ha gaires més. No tenim cares de la nostra diversitat de població representant ni a 
TV3 ni a Catalunya Ràdio; ni amb veus ni amb cares. No hi són. És un 12 per cent 
de la població, i realment no hi és en els nostres mitjans públics.

Jo entenc que el procés de la part laboral, de ser treballador o treballadora, per 
exemple, de TV3, també ho dificulta. Vull dir, no és àgil, com a mínim, no?, ser un 
treballador d’una empresa pública. Ho dic perquè, pensem-hi, s’han de posar solu-
cions en aquest sentit i, evidentment, potser s’ha de plantejar més a mitjà termini, 
però s’ha de plantejar. Però sí que hi pot haver accions en tot allò que no és la part 
laboral. I tampoc hi és gaire, aquest 12 per cent de la població, ni a TV3 ni a Cata-
lunya Ràdio.

I no per parlar d’immigració, només, per parlar de qualsevol tema. Per què no 
hi ha també aquesta sensibilitat de buscar en les bases d’experts, no?, intentar anar 
a buscar..., igual com ho han fet amb aquesta sensibilitat d’anar a buscar les dones, 
també anar a buscar la població catalana que no és nascuda a Catalunya. No hi va 
ser, aquesta sensibilitat, quan es va encarregar Tot un món, l’any 2017, i no hi ha ha-
gut una alternativa des d’aleshores. I l’alternativa hauria d’haver estat transversal, la 
visibilitat en tot. En tota la resta de programació no ha existit tampoc la substitució 
d’un programa específic de visibilitat sobre la població migrada a Catalunya. No 
hem tingut ni una cosa ni l’altra, com a alternativa.

Per tant, els trasllado la queixa que se’ns feia l’altre dia als grups parlamentaris, 
el dilluns en aquest acte. Crec que tenim un mandat tots els grups en aquest sentit 
i, per tant, l’hem de traslladar també, responsablement, a aquelles institucions a les 
quals controlem, com són vostès.

El president

Gràcies.

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals acumulades 
relatives a la presència i participació de forces polítiques i d’entitats als 
debats polítics a l’emissora segons l’Informe del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio del setembre al desembre del 2018

323-00116/12 i 323-00117/12

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
presència i la participació de les forces polítiques a l’emissora, segons l’Informe del 
CAC, que l’ajuntarem amb la següent pregunta... –és que com en té tres de segui-
des... (Veus de fons.) D’acord, 28 i 29. I les formula el diputat David Pérez, del Grup 
Parlamentari Socialistes. Té la paraula.
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David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Perdré, o guanyaré, una miqueta de temps, 
també, comentant el que acaba d’arribar del Centre d’Estudis d’Opinió, que fa un 
moment ho comentava la senyora Llorach, i efectivament, a «en quin canal de tele-
visió vostè acostuma a veure habitualment els informatius?», TV3 surt clarament, 
diguem-ne, en primera línia, eh? De les persones que contesten, entre les que estan 
d’acord en que Catalunya sigui un estat independent, 454 són que sí, i 79, no. És a 
dir, hi ha una part molt important de persones que consideren que Catalunya no hau-
ria de ser un estat independent que no veuen TV3. I aquesta dada, senyora Llorach, 
també la hi tornem a repetir constantment en aquesta comissió, perquè per nosaltres 
aquí és bastant la clau de tot el problema.

Senyor Gordillo, a la ràdio passa exactament el mateix. A RAC1 el nombre de 
persones que pensen que Catalunya no hauria de ser un estat independent tripliquen 
el nombre de persones de Catalunya Ràdio. I després, home, com és que RAC1 ens 
guanya? Doncs miri, aquest és un motiu. Perquè ja el ventall de persones que escol-
ten RAC1 és molt més gran que el de Catalunya Ràdio. I això per què passa? Jo a 
l’última comissió de control li vaig donar la meva opinió de qui eren, o per quines 
responsabilitats ens hauríem de moure. Però, efectivament, els exemples de manca 
de pluralitat que ens ha evidenciat l’últim informe són evidents –són evidents.

Perquè no hem de confondre «pluralitat» amb «diversitat». Nosaltres podem dir 
que som molta diversitat de veus, però si no hi ha equilibri en aquesta diversitat de 
veus, no som plurals. L’hi vaig dir a l’última comissió de control i l’hi torno a dir: 
perquè hi hagi pluralitat, ha d’haver-hi equilibri en la diversitat de veus. Equilibri 
vol dir, home, més o menys el 50 per cent, eh? –més o menys el 50 per cent.

I, per últim, vostè em va dir, a la darrera comissió..., no, fa unes comissions de 
control, parlant de l’informe de pluralisme, que, home, d’altres entitats de caràcter, 
diguem-ne, no independentista no donem tanta informació perquè no fan tantes ac-
tivitats. Hem fet el repàs de l’agenda d’entitats no independentistes i, escoltin, han 
fet moltíssimes coses que no han sortit per la ràdio. Com ho veu, senyor Gordillo?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula. (Remor de veus.) Demanaria una mica 
de silenci, si us plau.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, a veure, això ho vam comentar a l’an-
terior comissió, i l’Informe del CAC el que destaca és que Catalunya Ràdio era qui 
millor quedava en la fotografia del pluralisme. L’informe es titula «Pluralisme», i era 
qui donava major proposta i oferta de veus, diguéssim. I, per tant, jo li agraeixo que 
em faci la pregunta, o que em convidi a parlar del tema, perquè per nosaltres, o com 
a mínim nosaltres així ho vam interpretar quan va sortir aquest Informe del CAC..., 
estem contents que a la foto d’aquest informe sortíssim ben posicionats.

Li reconec que en el context social i polític i institucional que estem vivint, se-
gurament un mitjà de comunicació públic com el nostre no en té mai prou i ha d’es-
tar permanentment adaptant-se al dinamisme de les institucions i de les forces po-
lítiques i dels lideratges i dels candidats i de la gent que es posiciona d’una banda 
i d’una altra. I això, per exemple, ens passa a les nostres tertúlies, que tenim molts 
tertulians que aquests dies, doncs, s’acomiaden de nosaltres perquè han d’anar a 
candidatures de diferents partits, i, per tant, això també ens obliga a anar prenent 
decisions cada dia per garantir la pluralitat.

N’hi ha prou i és suficient? Doncs segurament no n’hi ha mai prou, i segurament 
hem de fer un esforç tots plegats. Però si ens mirem l’informe al detall, hi ha xifres 
que són bastant coincidents en l’àmbit dels partits amb relació a la força que cada 
partit té en el Parlament de Catalunya, que és, d’entrada, a qui ens devem.
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I després, si mirem el tema de les entitats, de les entitats que tenen activitat polí-
tica, doncs és evident que hi ha hagut en aquest informe, del setembre al desembre, 
un protagonisme molt important de dues entitats que han organitzat esdeveniments 
inexcusables de cobrir; o sigui, inevitablement els havíem..., o sigui, els havíem de 
cobrir sí o sí. Per exemple, la Diada de l’Onze de Setembre, que en l’Informe del 
CAC apareix com que l’organitza l’ANC, però que és un esdeveniment que fa que 
molts milers de catalans surtin al carrer, i que per altra banda sempre ho ha cobert 
Catalunya Ràdio. O, per exemple, l’Informe del CAC atribueix a l’Òmnium una ac-
tivitat que és la Nit de Santa Llúcia, que és una activitat d’àmbit cultural, que cada 
any Catalunya Ràdio se n’ha fet ressò.

I després hi ha un tema, que és que –jo li demano comprensió, senyor diputat– 
nosaltres tenim una emissora, que és Catalunya Informació, on s’emeten en directe 
molts actes de molts partits i de moltes entitats. Per exemple, aquest mateix cap de 
setmana farem la Festa de la Rosa, per dir-li’n un que serà ben aviat. Però, en canvi, 
per Catalunya Ràdio només fem connexions en directe d’aquells que coincideixen 
amb programes informatius que s’estan emetent en aquell moment. Això bàsicament 
afecta El matí de Catalunya Ràdio, i pot afectar el Catalunya migdia o el Catalunya 
vespre, però que li vull dir que molts dels esforços que fa la ràdio pública no només 
són sobre Catalunya Ràdio, perquè tenim quatre emissores i una de les quals es de-
dica sistemàticament a donar veu i a retransmetre actes de tota mena, com no podia 
ser de cap altra manera.

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Bé, així..., és que és impossible. A veure, efectivament, vostè surt en l’Informe 
de l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Efectivament, vostè 
surt en aquest informe. I diu: «Mira que bé, surto en l’informe de pluralisme.» Però 
és que hi surt fatal. Hi surt, però fatal. No, no és..., home, jo estic molt content per-
què surt un informe de l’observança del pluralisme. Sí, però hi surt fatal. Tres-centes 
entitats vinculades al debat polític a Catalunya Ràdio. El 73 per cent –més del 73 
per cent– són entitats d’un sector: no hi ha equilibri. Vostè diu: «No, és que això és 
normal, perquè, clar, el que ha passat, la Diada, tal...» Doncs miri, a RAC1 és pràc-
ticament el 50 per cent. I ens sap molt de greu haver de posar d’exemple RAC1, però 
és així. Ara, en aquest informe es diu que RAC1 pràcticament està al 50 per cent.

Vol que li’n posi un altre exemple? Entitats que treballen..., retransmissions d’en-
titats: Òmnium Cultural i ANC. D’altres tipus d’entitats, zero. Cent a zero. I vostè 
està content perquè surt en l’informe de pluralisme? Sí, hi surt, però el que diu és 
que vostès no són plurals. Això és el que diu l’informe.

La guia editorial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals diu, quan 
parla d’«imparcialitat», «neutralitat» i «pluralisme», que actuem amb imparcialitat, 
neutralitat i respecte al pluralisme, i, en un conflicte, mantenim equilibri raonable a 
l’hora de donar presència a les parts. Vostè creu que això és equilibrat? Cent a zero 
és equilibrat? O setanta-quatre a vint i escaig, això és equilibrat? No ho és –no ho és. 
Va passar a l’anterior onada i ha tornat a passar en aquesta. Després vostè es quei-
xa de per què d’altres emissores ens guanyen. Molt senzill: perquè són més plurals.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

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

A veure, el tema de les entitats. De les trenta-cinc retransmissions que es van fer 
d’actes polítics, només cinc van ser d’actes d’entitats vinculades al debat polític. Les 
altres retransmissions van ser: actes i comunicacions de governs i institucions, vint-
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i-un; sessions parlamentàries, cinc, i quatre actes de partits polítics de tres forces 
diferents: dues de Ciutadans, una del PDECAT i una de Catalunya en Comú.

Dels cinc actes d’entitats vinculades al debat polític, n’hi ha quatre d’Òmnium, i 
una de l’ANC, com abans li comentava. Però, atenció, perquè aquesta de l’Òmnium 
és la retransmissió de la Nit de Santa Llúcia, del 14 de desembre, i la de l’ANC és la 
transmissió de la manifestació de l’Onze de Setembre. Estem parlant de transmis-
sions que s’han fet sempre al marge del context polític que ha viscut el país. De les 
tres restants, estem parlant de connexions –no retransmissions íntegres, connexions 
en directe–, amb les rodes de premsa del vicepresident d’Òmnium Cultural en si-
tuacions d’interès periodístic evident, com la valoració de les peticions de penes per 
part de la fiscalia i l’advocacia de l’Estat per a les persones processades per l’1 d’oc-
tubre, entre les quals hi ha el president d’Òmnium. Valoracions, també, en el primer 
aniversari de l’1 d’octubre, o de l’acte per avaluar el Consell de Ministres del Govern 
espanyol que va fer el 21 de desembre a Barcelona. I vam cobrir el Consell de Mi-
nistres, i l’activitat que va organitzar l’Òmnium al carrer.

Tot això està quantificat en l’informe com a retransmissions, però, de fet, aques-
tes últimes eren connexions parcials amb la declaració, la majoria de vegades en 
forma de roda de premsa.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’Informe del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio

322-00090/12

Passem a la darrera pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’Infor-
me del CAC sobre l’observança del pluralisme polític, i la formula el diputat David 
Pérez..., la diputada Beatriz Silva, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí. Señora Llorach, yo voy a seguir con el mismo tema. El último Informe del 
CAC sobre la pluralidad de los medios catalanes constata que la inmensa mayoría 
de entidades vinculadas al debate político que tienen presencia en TV3 y Catalun-
ya Ràdio son entidades partidarias de la independencia. En concreto, dice que entre 
setiembre y octubre de 2018, el 91,7 por ciento de las entrevistas se concentraron en 
la ANC, Òmnium y otras entidades menos conocidas, como la Associació Catala-
na pels Drets Civils. El porcentaje en Catalunya Ràdio es similar: el 89 por ciento.

Este mismo informe constata también que en el programa Tot es mou, práctica-
mente todas las entrevistas que se hicieron en este periodo de tiempo fueron a políti-
cos partidarios de la independencia. Frente a trece entrevistas a Esquerra Republica-
na y trece del PDECAT, se hicieron dos a Ciutadans y una al PSC. El señor Sanchis 
dijo en la última comisión que estas cifras se explican porque se invita a todos pero 
no quieren asistir. Yo soy miembro de una de las asociaciones que ha sido analizada 
por el CAC, que es Federalistes d’Esquerres, y le puedo asegurar que no participó ni 
en TV3 ni en Catalunya Ràdio porque nunca ha sido convocada ni invitada.

De hecho, si miramos con más detalle cuáles son las entidades no partidarias 
de la independencia que aparecen en nuestros medios públicos, también vemos que 
siempre son las que tienen un discurso más polarizado. Aquellas que abogan por el 
diálogo, la convivencia, no tienen presencia.

Me gustaría saber qué está haciendo usted para que estas cifras sean más equi-
libradas. Y también hay una cosa importante: si en el pliego de condiciones de los 
contratos que se hacen con las productoras externas se establece expresamente que 
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tienen que cumplir el libro de estilo en cuanto a mantener criterios de pluralismo, 
neutralidad y equilibrio.

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, li responc un moment una cosa que 
ha dit el seu company, en David, abans, que parlava que 454 són del sí, i 79 són del 
no. Jo crec que quan s’analitza el CEO, hem d’introduir altres variables per entendre 
millor el que passa, no només tenir en compte la variable de si Catalunya vol ser in-
dependent o no. En tot cas, ho estudiarem. Sempre, quan ens arriben les dades, les 
estudiem. I, per tant, les variables..., hi han moltes variables que estan en l’Informe 
del CEO, i el que s’ha de fer és creuar aquestes dades per veure quins altres factors 
influeixen en que una determinada gent miri més una televisió o en miri una altra. 
Pot haver-hi l’idioma, pot haver-hi que visquis en zona rural, en zona urbana, etcè-
tera. Per tant, ho mirarem.

Jo crec que hi ha un tema..., i ara ja responent a la pregunta de la diputada. Jo 
crec que és important que Catalunya tingui un organisme de regulació com el Con-
sell de l’Audiovisual, perquè realment això ens permet contrastar les dades. I el que 
no podem obviar és que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya diu sempre i cons-
tata sempre que els informatius –i jo parlo dels informatius– de Catalunya Ràdio i 
de TV3 són els més plurals de tots els informatius que s’escolten a Catalunya, siguin 
en mitjà televisió o en mitjà ràdio, amb totes les crítiques que vostès com a diputats 
i diputades puguin fer al respecte. Però gràcies al recompte de tots els paràmetres 
que analitza, tenim totes les dades a l’abast per fer una valoració fonamentada i jus-
ta. I jo crec que..., segur que podem millorar, senyora diputada, però els mitjans de 
la corporació són plurals, i això és el que diuen els informes del CAC.

Sense baixar a la dada concreta d’un dia concret o d’una acció concreta. Vostè 
parlava del Tot es mou. És possible que en un moment determinat, igual que abans 
em deia «l’endemà del 8 de març, tots els tertulians del Més 3/24» –em sembla que 
han dit– «eren tots homes». Doncs sí, això pot passar. I pot passar, perquè s’ha trucat 
a homes i dones i algú no hagi pogut anar a aquest debat. El que hem d’intentar és 
ser equilibrats i mirar el pluralisme en la seva globalitat al llarg de tres mesos, que 
és el que fa el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i no el dia concret o el proble-
ma concret que pugui haver-hi amb un programa determinat.

Disculpi, senyor president, perquè sé que m’he anat allargant en totes les preguntes.

El president

Gràcies. Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; las cifras que yo les estoy dando no son de un día concreto, sino que son de un 
periodo analizado, y en ellas reflejan que el 90 por ciento del tiempo que se dio a en-
tidades vinculadas al debate político eran entidades partidarias de la independencia. 
Le insisto en esto porque en realidad a mi grupo parlamentario le preocupa no solo 
que se refleje la pluralidad de voces, sino también a quien se elige para ir a nuestros 
medios públicos. Y en este sentido le quería preguntar por qué se le ha dado tanta 
audiencia a una formación de ultraderecha, como Vox, cuando esta formación ni si-
quiera tenía representación parlamentaria.

No sé si queda tiempo, pero realmente me gustaría saberlo, porque es llamativo 
que... (Veus de fons.) Se me acabó el tiempo. (Pausa.) Sí, o sea, ¿qué explica? O sea, 
ahora usted me podría decir: «Sí, mira, es que tiene...» (Veus de fons.) O sea, usted 
no se siente responsable de... (Veus de fons) Sí. ¿No se siente responsable de que los 
medios públicos le den tiempo a una formación...
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El president

Senyora Silva...

Beatriz Silva Gallardo

...que no tiene representación parlamentaria?

La presidenta

Senyora Silva, se li ha acabat el temps. Avui no estan ajustant gaire bé els temps.

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

Em dona cinc segons?

El president

Senyora Llorach, li deixo...

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

Cinc segons.

El president

...cinc segons. Són cinc segons. 

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

Ja que no vaig venir a l’anterior... Perdó.

El president

Cinc segons. Té la paraula cinc segons.

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

Vox és acusació particular i per això a vegades té temps de paraula. És acusació 
particular en una causa que estem retransmetent.

El president

Bé. Doncs, ara sí que finalitzaríem. Finalitzaríem la... –no té la paraula, senyo-
ra Silva, ja ha tingut dos torns. Finalitzaríem la sessió, si no hi ha res més. (Pausa.)

Així que aixequem la sessió.

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