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Commemoració del quinzè aniversari de 
la creació del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. 

Molt honorable president de la Generalitat, excel·lentíssim alcalde de Barcelona, 

president del CAC, honorable conseller de justícia, secretari general de la 

presidència, primer president del CAC, president del Consell de Garanties 

Estatutàries, síndic de greuges, síndic major, president de la CCMA, autoritats, 

secretari de la mesa, diputades i diputats, siguin benvinguts. 

Vull fer un esment especial de l’exdiputat Ramon Vinyals, que va ser ponent de la 

llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i felicitar-lo, d’entrada, perquè va 

obtenir la unanimitat, i des de llavors, del 2000 ençà, aquestes unanimitats han 

estat difícils. 

En aquest Parlament i en aquest auditori s’han fet, aquests darrers anys, moltes 

celebracions com la d’avui, celebracions memorables perquè recorden un temps 

passat però pròxim, quan comença la nostra jove democràcia, l’any 1980, en què hi 

havia àmplies unanimitats ─ho torno a repetir. 

Aquí hem commemorat, per exemple, la llei de la Corporació Catalana de  Ràdio i 

Televisió, la llei de normalització lingüística ─l’any passat en va fer trenta anys─..., 

dues lleis que han demostrat de manera molt clara que eren grans eines 

d’integració del nostre poble, de manteniment de la cohesió social i la convivència, i 

molta gent d’altres països ─i sense anar gaire lluny, França─ s’admira que els 

darrers quinze anys hagin arribat més d’un milió i mig de persones de diferents 

continents, llengües i cultures, i s’hagin integrat amb una gran normalitat a la 
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nostra societat. Una de les principals eines per aconseguir-ho ha estat la llengua i la 

llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1984 ─vull destacar-

ho, perquè crec que avui no seria així. 

El mateix dic de la llei  de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Televisió de 

Catalunya ha fet molt pel nostre país. Ho vaig recordar aquell dia. A més de ser una 

televisió capdavantera, va ser un mitjà que va arribar a totes les cases i que va 

ajudar, en aquell moment, totes les persones que havien vingut d’altres territoris 

d’Espanya i que no coneixien ─perquè no havien tingut la possibilitat de conèixer-

la─ la llengua catalana, que estava prohibida a les escoles, a fer que això pogués 

ser més fàcil. Això també es va celebrar en aquest Parlament i en aquest auditori.  

També hi hem celebrat l’aniversari de la llei de la Sindicatura de Comptes. I no 

parlo de més celebracions tot i que vull recordar que tant el Síndic de Greuges com 

el Consell de Garanties Estatutàries, dos òrgans estatutaris, han celebrat ja els 

respectius aniversaris. En parlo perquè són òrgans importants, de desenvolupament 

de l’estatut del 79, aquell estatut que ens va donar esperances i il·lusions i que he 

de dir que durant els primers vint anys em van semblar els millors del món. Aquell 

any jo era molt jove i vaig tenir la gran sort de poder-hi entrar a treballar, el primer 

any de la Generalitat, com a funcionària, i vaig viure de prop la il·lusió amb què 

creixia l’administració de la Generalitat i com érem capaços entre tots de fer créixer 

l’autogovern que el país requeria i necessitava.  

Crec que val la pena dir que a l’estat espanyol el Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, el CAC, després de quinze anys, és el primer que es va crear i només 

n’hi ha un altre, amb menys competències, a Andalusia. Gràcies a això, d’alguna 

manera, estem en contacte directe i formem part dels òrgans europeus, dels estats 

europeus i dels lands alemanys que també van creure en una autoritat com aquesta 

i en la possibilitat de donar força a les finalitats que té. 

Quan parlem del CAC o de la CCMA o del Síndic de Greuges o del Consell de 

Garanties Estatutàries o del que sigui, ens hem acostumat a parlar, molts de 

nosaltres, d’estructures d’estat, de les mateixes que teníem fa cent anys, amb Prat 

de la Riba i la Mancomunitat; estructures d’estat com la Biblioteca de Catalunya, 
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l’Institut d’Estudis Catalans i  com aquestes que avui, doncs, són a la primera fila 

d’aquest auditori, celebrant-ne l’existència amb els seus companys d’òrgans 

estatutaris. 

El senyor Francesc Codina ha fet un breu comentari dels precedents immediats 

d’aquesta llei i ha parlat de la del 96, que jo, a les meves anotacions, hi vaig posar: 

“És una llei discreta, que iniciava un camí”, però aquí, al nostre país, moltes coses 

importants s’han fet a còpia de passes, a vegades perquè volem emmirallar-nos en 

altres exemples i a vegades perquè hem tingut alguns problemes d’encaix per 

poder-les fer, i crec que la llei del 86 va ser una bona llei en aquest sentit. Ara, 

transcorreguts quatre anys, va caldre, des del Parlament, impulsar una proposició 

de llei que es va aprovar el 2000, i els mateixos que formeu part d’aquest Consell 

de l’Audiovisual i els entesos dieu que, de fet, encara s’hauria de canviar perquè, en 

aquell moment, els grans desafiaments de les noves tecnologies, els entrevèiem 

però no sabíem ben bé el que eren, i en posaré un exemple personal. L’any 2002, 

llavors jo era consellera de justícia i interior, va ser la primera vegada que em van 

donar un mòbil i jo me’l mirava amb por, perquè mai de la vida havia utilitzat un 

mòbil, perquè no m’era gaire fàcil utilitzar mòbils i vaig haver-ho de fer pel càrrec 

que ocupava. Em va costar, sempre tenia l’escorta que m’ajudava, però el vaig 

utilitzar i vaig pensar: no està malament. Riu el síndic de greuges, perquè ell, això, 

ho ha trobat sempre molt fàcil, però jo no i ell ho sap. 

I en aquest sentit vull felicitar l’actual president que des del dia que va prendre 

possessió al Parlament ─i jo en aquell moment ja n’era presidenta─ va mostrar 

voluntat de creixement, voluntat d’innovació i voluntat d’arribar arreu del món per 

aprendre, i a això ens hi ajuden les noves tecnologies. Felicitem, doncs el CAC, un 

organisme que va començar fa quinze anys però que ja es replanteja canvis de 

futur.  

Ara no entraré en continguts, perquè dels continguts ja n’han parlat en Roger o en 

Francesc Codina, però sí que m’agrada dir que l’any 2000 el CAC va ser creat com 

un òrgan independent, però l’estatut del 2006, un estatut que en molts aspectes no 

ens agrada, té un article 2 que diu: “La Generalitat és integrada pel Parlament, la 
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presidència de la Generalitat, el govern i les altres institucions que estableix el 

capítol cinquè del títol 2”. I en aquest capítol, l’article 82 es titula ‘El Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya’ i diu: “És l’autoritat reguladora i independent en l’àmbit 

de la comunicació audiovisual pública i privada i actua amb plena independència del 

govern de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions.” 

Crec que això encara li dóna més força. Li dóna aquella força que he dit 

d’estructura d’estat i, sobretot, d’estructura àgil, moderna, capdavantera, des del 

punt de vista tecnològic. Aquesta és la fita que us inspira i justifica la vostra 

actuació, i és bo, ja per acabar, que avui celebrem aquest aniversari perquè se 

celebra i es projecta una realitat viva, una realitat que ha donat i donarà bons 

fruits.  

Com ha dit el president del consell, vull felicitar també els quatre presidents que ha 

tingut aquesta autoritat, totes les persones que n’han estat consellers, els 

secretaris i les secretàries generals i molt especialment els treballadors, que n’han 

viscut tota la història, perquè nosaltres els polítics hi estem uns anys, hi estem de 

pas, som interins, els funcionaris es queden. I quan ets un organisme petit, és fàcil 

que et faci il·lusió formar part de l’estructura de govern que estableix l’estatut 

d’autonomia.  

Bé, felicitats a tothom i gràcies per la seva atenció. 

 


