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XIV legislatura · tercer període · sèrie C · número **** 

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

Audiovisuals 

Sessió 14, divendres 29 de juliol de 2022 

Presidència de l’I. Sr. David Pérez Ibáñez 

Sessió 14 de la CCMA 

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

Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’obre a ****. Presideix David Pérez Ibáñez, 

acompanyat del vicepresident, Francesc Ten i Costa, i de la secretària, Jenn Díaz 

Ruiz. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora. 

Hi són presents Rocio Garcia Pérez, Cristòfol Gimeno Iglesias i Beatriz Silva 

Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Engelbert Montalà i Pla, Raquel 

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

Francesc de Dalmases i Thió, Josep Rius i Alcaraz i Mònica Sales de la Cruz, pel G. 

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

Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 

per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. d’En Comú Podem; Anna Grau 

Arias, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt. 

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

Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà i Monfà; l'adjunt a la direcció de 
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Televisió de Catalunya, Sigfrid Gras i Salicru, i l'adjunt a la direcció del grup 

d'emissores de Catalunya Ràdio, Jordi Borda Marsiñach. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la limitació de les 

contractacions externes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 

250-00275/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 110, 41). 

2. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals. 

El president 

Si us sembla, començaríem, d’acord? Ens falta Susana. Susana Beltrán, no? Bé, 

esperem... Va dir que tenia un petit problema, és veritat, però potser s'hi incorpora... 

(Veus de fons.) D’acord. 

Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la 

limitació de les contractacions externes de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals (posposada) 

250-00275/13 

Primer, anunciar que la diputada de Ciutadans havia demanat que la PR que consta 

a l'ordre del dia es retirés. Ja està demanat... Perdó, que es posposés. Si us sembla, 

per assentiment, la posposem per una propera sessió. 

(Veus de fons.) Sí. Efectivament, primer hem de demanar per les substitucions.  Si 

hi ha algun grup parlamentari que tingui substitucions? Ignacio? Quan vulguis. 

Ignacio Martín Blanco 

Sí, president, jo mateix substitueixo la nostra portaveu, la senyora Anna Grau.  

El president 

Molt bé. Algú més? 

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

Sí, president. La diputada Alba Camps substitueix el diputat Rubén Wagensberg. 

El president 

Molt bé. Francesc Ten? 

Francesc Ten i Costa 

Sí, president. Un parell de qüestions. La diputada Cristina Casol substitueix el diputat 

Francesc de Dalmases i, d'una manera particular, com a grup i com a company i em 

sembla que com a amic, tot el nostre suport a la diputada Najat.  

El president 

Sí, efectivament, també. Ho vam... 

Francesc Ten i Costa 

El racisme i la intolerància ni a dins ni a fora ni al portal del Parlament. 

El president 

Molt bé. 

Ens ha arribat també que en aquest cas avui faria vostè de portaveu en aquesta 

comissió de control, no? És així? 

Francesc Ten i Costa 

Em sembla que estava registrat ja... 

El president 

Sí, està registrat. Alguna substitució més? Doncs tirem, eh? 

El primer que hauríem de fer... Ja us comentàvem l'altre dia en la proposta d'ordre 

del dia que hi havia una sol·licitud de compareixença per explicar el procediment de 

selecció per a les direccions de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio. Això 

ho hem de fer ara i, per tant, ara el que votaríem en primer lloc seria l'ampliació 

d'aquest ordre del dia per aquesta sessió informativa de la presidenta de la CCMA 

per informar sobre la resolució del procediment de selecció dels directors de 

Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio.  
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Ho podríem fer també per assentiment o voleu que votem? Doncs votaríem.  

Seria vots a favor d'aquesta ampliació de l'ordre del dia?  

Si us plau, aixequeu la mà. El Grup Socialista, Esquerra, CUP i Junts per Catalunya.  

Vots en contra? 

Ciutadans, VOX i Partit Popular, Grup Popular, el Grup Mixt. 

Per tant, s'aprova per 13 vots a favor i 3 vots en contra.  

Passem al següent punt, que seria també l'ampliació... 

Alberto Tarradas Paneque 

Perdona, presidente, pero entiendo que para una modificación de estas se tendría 

que haber notificado previamente, ¿no? El proceso de selección del director de la 

casa creo que es un asunto suficientemente relevante como para que se nos informe 

debidamente y conste y forme parte del orden del día de esta comisión. 

El president 

Diputada, també demanava la paraula. 

Lorena Roldán Suárez  

Sí, president, també per fer una explicació de vot, perquè nosaltres no tenim 

inconvenient, a priori, d’aquesta compareixença, però sí que és cert que se'ns va 

informar d'aquesta petició per part de la presidenta de la corporació. Després, durant 

la setmana, hem estat parlant dels punts de l'ordre del dia i aquest punt finalment no 

va quedar inclòs ni se'ns va confirmar. I per tant, doncs avui la primera notícia que 

hem tingut ha sigut al veure doncs que s'estava preparant la compareixença.  

Per tant, ens agradaria que, de cara a futures sessions, doncs es pogués endreçar 

millor doncs els punts de l'ordre del dia. 

El president 

Teniu raó, eh? Ah, perdona. Ignacio Martín? 

Ignacio Martín Blanco 
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Disculpi, president. No, afegir al que deien els companys. Realment és una 

compareixença que té elements importants per a la vida pública de la nostra 

comunitat i parlar d’avui fer una compareixença no prou preparada em sembla, fins 

i tot, que va en detriment de la qualitat del nostre debat públic i amb les institucions.  

El president 

Sí, sí. Efectivament, eh? També consideràvem que era prou important com perquè 

es fes el més aviat possible. Ens arriba la sol·licitud una vegada ja està tancat l'ordre 

del dia i és per això que nosaltres avisem a tots els grups parlamentaris que hi ha 

aquesta petició.  

Nosaltres no podem modificar l'ordre del dia, des de la Mesa no ho podem fer, eh? 

Ha de fer-ho la comissió. I el que havíem de fer és el que hem fet, avisar que hi havia 

aquesta sol·licitud i, per tant, perquè vostès estiguin preparats. I a partir d'aquí, que 

la comissió decideixi si s'amplia o no s'amplia l'ordre del dia.  

Qui amplia o no amplia els ordres del dia, qui afegeix o no afegeix un punt és sempre 

la pròpia comissió, eh? Des de la Mesa no ho podíem fer. 

I com deia el senyor Martín Blanco, sí que consideràvem un tema el suficientment 

rellevant com perquè el tractéssim el més aviat possible. Nosaltres, des de la Mesa, 

hem posat totes les facilitats perquè es pugui facilitar això. 

En qualsevol cas, prenem nota, i així li comentarem a la presidenta, que mirem que 

arribin les sol·licituds abans que surti l'ordre del dia per tenir-ho tot una miqueta més 

enllestit.  

En qualsevol cas, ha estat votat i estic convençut que vostès faran les preguntes 

adequades perquè han demostrat sempre la seva capacitat.  

Passem al següent punt, que és també una ampliació de l'ordre del dia, en aquest 

cas una proposta de diferents sol·licituds de compareixença, també les tenen tots 

vostès, la Mesa les va admetre totes a tràmit, eh?, excepte la de la presidenta del 

Parlament, hi ha una nota de motivació d'aquestes sol·licituds de compareixença.  

Per tant, votem primer l'ampliació d'aquest ordre del dia, us sembla? (Xavier Pellicer 

Pareja demana per parlar.) Vols parlar? Tens la paraula. 
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Xavier Pellicer Pareja  

Sí. Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Bé, només una breu intervenció. 

Per una banda, respecte a la compareixença que es va descartar, demanaria a la 

Mesa que ho replantegés, donada la situació actual i els motius que va adduir en el 

correu. Això, per una banda.  

I per l'altra banda, també pensàvem que era important que les compareixences es 

poguessin substanciar avui perquè pensem que són uns fets poc rellevants, als quals 

la comissió hi té una, diguéssim, hauria de fer-ne una certa activitat de control o una 

certa responsabilitat pels fets que s'estan adduint i per les diferents qüestions que 

han anat sortint públicament. I el que no entenem i no podem compartir és que s'hagi 

decidit que això no es pugui debatre fins d'aquí dos mesos, pràcticament, o quan es 

produeixi la següent comissió i, per tant, la funció de control d'aquesta comissió tingui 

potser ja no cap sentit. 

El president 

Si et sembla, primer votaríem o no les sol·licituds de compareixença i després miraré 

de contestar el que tu has comentat. D’acord? 

Per tant, ampliarem l'ordre del dia per aquestes sol·licituds. Ho fem per assentiment 

o voleu que també votem? Com vulgueu, eh? Assentiment? (Veus de fons.) Pues 

votamos. Cap... No hay problema. Votem, d’acord? 

Vots a favor d'aquesta ampliació de l'ordre del dia? 

Partit Popular, Ciutadans, Grup Socialista. Esquerra, Junts i la CUP.  

Per tant...  

Vots en contra? 

Abstencions?  

Amb l'abstenció de VOX. D’acord? 

Per tant, hem ampliat l'ordre del dia per votar després aquestes sol·licituds de 

compareixença, eh? Nosaltres no podem demanar a ningú compareixent que vingui 

abans que es voti la seva compareixença. No ho podem fer, perquè es pot aprovar 

o no es pot aprovar.  



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

8 

De fet, després, aquestes sol·licituds es poden rebutjar i nosaltres des de la Mesa 

no ho sabem. Per tant, és molt complicat, abans que es votin aquestes 

compareixences, que nosaltres cridem els compareixents.  

Tot i això, de vegades, vostès ho saben, quan hi ha unanimitat en alguna 

compareixença, sí que es fa la votació i la compareixença se substancia en el mateix 

moment. 

Nosaltres hem parlat amb el diputat afectat en aquesta compareixença i ens havia 

demanat fer-ho més tard.  

Li recordo també que les compareixences en aquesta comissió parlamentària són 

voluntàries. Ni la Mesa ni la comissió pot forçar cap compareixença. Sempre s'han 

de fer d'acord amb els compareixents.  

Però sí que m'agradaria, diputat, que li quedi clar que des de la Mesa hem intentat 

que es pugui fer el més aviat possible. També, també ho hem intentat i no ha pogut 

ser –no ha pogut ser. En qualsevol cas, després votarem aquestes compareixences, 

veurem si es poden substanciar o no. I en aquest moment és quan cridarem als 

compareixents perquè puguin venir a la comissió.  

Molt bé. Doncs, si us sembla, repassant una mica, eh? Ara farem el tercer punt, que 

seria aquesta sessió informativa de la presidenta del Consell de la CCMA, després 

votarem aquestes sol·licituds de compareixença que hem acabat d'ampliar i després 

farem la sessió de control.  

I en tot cas, després ens quedarem un moment els diputats, perdó, els portaveus i 

les portaveus, per a la propera sessió d'aquesta comissió, eh? Hi ha una proposta 

des de la Mesa però quedem i ho comentem. En qualsevol cas, podríem parlar, si 

voleu, de tot el proper calendari de sessions del mes de setembre, octubre, 

novembre i desembre. Us sembla bé? Sí?  

Vaig a buscar a la presidenta un momentet, d’acord?  

Suspenem un minut, eh? 

 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 
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El president 

Doncs, bon dia, 29 de juliol.  

Sessió informativa de la presidenta del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 

la resolució del procediment de selecció per a les direccions de 

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio 

359-00020/13 

I substanciarem la Sessió informativa de la presidenta del Consell de la CCMA sobre 

el procés públic selecció de les direccions de la Televisió de Catalunya i Catalunya 

Ràdio.  

Si us assembla, portaveus, deu minuts d'intervenció per part de la presidenta i tres 

minuts per part de vostès? Doncs perfecte. Presidenta, quan vulgui, pot començar. 

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

Audiovisuals (Rosa Romà Monfà) 

Gràcies, president. I senyores i senyors diputats, tal com els vam anticipar quan en 

anteriors sessions de control ens preguntàveu sobre el procés de selecció de 

directors o directores, us vam informar que tan bon punt acabés aquest procés 

informaríem de tot el que ha sigut les fases que hem seguit i tots els detalls que 

volguéssiu sobre el procés. Per tant, doncs passo a informar-vos ràpidament sobre 

aquelles qüestions que crec que són, diguem-ne, més importants i necessàries de 

destacar.  

Per una banda, un repàs molt ràpid del calendari. Veieu que vam començar el procés 

el 27 d'abril. Avui, per tant, doncs fa exactament tres mesos d'aquest inici de procés. 

I per tant, doncs hem seguit doncs una sèrie de fases. Per una banda, doncs la 

publicació de les bases i, per altra, doncs tot el procés, un cop els candidats i 

candidates van presentar-se en la...  

 

Fitxer 14CCMA2 
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...posició de director o directora del mitjà televisió i director o directora del mitjà ràdio 

i, per tant, també amb la constitució d'una comissió i l'anàlisi i avaluació de les 

propostes presentades.  

Pel que fa a la comissió de valoració. La comissió de valoració, com us vam 

comentar, havíem creat una comissió que crèiem necessària per tal que ens donés 

suport el Consell de Govern per a la valoració dels projectes presentats.  

No sabíem si serien molts projectes o pocs projectes, per això no havíem determinat 

tampoc el temps que els donaríem per fer aquesta valoració i vam deixar-ho obert 

en finalitzar el procés de presentació de candidatures, de manera que sabent el 

nombre de candidats presentats, poguéssim determinar d'una manera ja més 

concreta el temps que els donàvem a la comissió. 

La comissió hem buscat perfils que creguéssim que podien ser multidisciplinars, que, 

a més a més, no tinguessin una relació directa amb la corporació per tal que, tant si 

podien ser persones que es volguessin presentar com si després doncs tenien 

relació amb la corporació, no es veiessin vinculats en la valoració de candidats. 

Per tant, hem buscat professionals que vinguessin de l'àmbit de la gestió cultural, de 

l'àmbit de la comunicació des de diferents perspectives, periodisme, comunicació i 

gestió de projectes editorials, altres professionals, com poden ser doncs el món 

acadèmic, que representava el món acadèmic i també doncs, anteriorment, el CAC 

i, per tant, amb el coneixement també del marc regulador, persones de l'Acadèmia 

del Cinema, que també doncs tota la part de ficció, no?, que és tan important i tan 

necessària també per a la corporació, doncs també tingués una representació i, per 

tant, pogués valorar les diferents candidatures des d'aquesta perspectiva també de 

no només complir o no només fer un projecte interessant des de l'àmbit de la 

informació, sinó també doncs que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

doncs té, diguem-ne, una responsable molt gran també més enllà del que és la 

pròpia informació. I, bé, i persones de l'àmbit també digital, donat que, com sabeu i 

coneixeu, el projecte que aquest consell hem presentat és ambiciós quant a  

transformació, que creiem necessària, de la corporació cap a un marc també on no 

només estiguem sent referents en l'entorn de les televisions i les ràdios i, per tant, el 
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món, diguem-ne, més lineal i convencional de mitjans de comunicació, sinó que 

pensem també en ser un referent en l'entorn digital. 

En definitiva, les persones que finalment s'han presentat, i aquestes són dades 

també que volíem compartir amb tots vostès, són, per una banda, nou candidats a 

la direcció de TV3, dels quals dues eren dones i la resta, doncs, eren homes, set. I 

deu candidats a la direcció de Catalunya Ràdio, dels quals també dues eren dones 

i vuit eren homes.  

I, bé, i després doncs del procés, en el qual el comitè d'experts, a partir dels projectes 

presentats, va analitzar tots els projectes i va fer les seves recomanacions al Consell 

de Govern, que, tal com havíem esmentat en aquesta seu, havíem demanat que ens 

passessin, com a mínim, els tres millors candidats que consideressin que podien tots 

tres ser bons professionals per posar-se al capdavant d'una direcció de ràdio o d'una 

direcció de televisió, vam procedir el Consell de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a analitzar nosaltres aquests tres projectes que ens 

recomanaven i, alhora, també citar-los per fer les entrevistes a aquests tres 

candidats. Per tant, també d'avaluar-ne altres qüestions des d'un punt de vista més 

de competències, de credibilitat del projecte que ens estava presentant d'acord amb 

les preguntes i les respostes que ens donava respecte aquest projecte, etcètera., 

d’acord? 

Un cop feta aquestes presentacions també i entrevistes vam procedir a l'anàlisi i 

valoració, dins el marc del Consell de Govern, deixant ja, diguem-ne, al marge i 

donant per finalitzada, pràcticament, la feina del comitè d'experts, doncs vam 

procedir a la deliberació nostra interna, sempre tenint a disposició el comitè 

d'experts, però, en tot cas, ells ja ens havien facilitat el seu informe i, per tant, doncs, 

en una qüestió, diguem-ne, més d'anàlisi nostra personal respecte els projectes que 

ens havien arribat com a recomanacions per a certs directors, els tres millors de 

direcció, de televisió i els tres millors per a la direcció de ràdio.  

I això és el que ens va comportar que, finalment, doncs aquest dilluns, després de 

les deliberacions oportunes i posant, diguem-ne, de manifest cada membre del 

Consell de govern aquells candidats que considerava més, diguem-ne, més 

preparats, el projecte més atractiu o que creia que realment doncs seria la millor 
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proposta per posar-se al capdavant d'un mitjà, haver-ho compartit i prendre la decisió 

de nomenar les dues persones que també coneixeu, el senyor Sigfrid Gras, com a 

director del mitjà televisió, i el senyor Jordi Borda, com a director del mitjà ràdio. 

Creiem que tots dos són projectes que responen i pel qual també hem valorat 

especialment que responen a la seva capacitat de transformació, que, a més a més, 

és una aposta també pel talent intern, fet que també per a nosaltres ens dona molt 

orgull, donat que també doncs el conjunt de professionals de la corporació també 

veu al capdavant d'aquests mitjans persones que tenen esperit de servei públic, que 

han crescut dins l'organització i que això creiem també que és fonamental pel procés 

de transformació que anem a dur a terme, no? 

No podem transformar l'organització sense comptar amb els professionals que en 

formem part. I per tant, doncs, per a nosaltres era un també dels criteris de valoració 

que vam tenir en compte.  

I, evidentment, agraint també doncs als altres participants pel fet que els projectes 

presentats per part dels altres participants eren molt bons projectes també. La 

decisió no va ser fàcil, donat que, evidentment, doncs sempre que has de prendre 

una decisió deixes altres coses al costat, les quals també consideres que poden ser 

interessants, no? I per tant, també volem donar-li aquest reconeixement. 

Però, bé, finalment, aquells projectes que van tenir major suport per part del Consell 

de Govern van ser els dos que he esmentat i amb les dues persones candidates que 

us he esmentat. D’acord? 

Creiem també que aquestes dues propostes responen a l'orientació cap a usuari que 

els demanàvem i que el Consell de govern volíem dur a terme. I també amb aquesta 

mirada transversal de tota l'organització, no només fent una proposta que respon al 

mitjà al qual s'han presentat, sinó també tenint en compte aquelles sinergies que es 

poden generar i aquella vocació de treballar per un grup de continguts i no només 

per un sol mitjà.  

Moltes gràcies. 

El president  
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Moltes gràcies a vostè. Passaríem als grups parlamentaris, tres minuts. Ho faríem 

de major a menor, si us sembla. Per tant, en primer lloc, en nom del Grup 

Parlamentari Socialistes Units per Avançar té la paraula la seva portaveu, la diputada 

Beatriz Silva. Quan vulgui. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí, gracias, presidente. Buenos días, señora Romà. Intentaré ir rápido. Bueno, 

quería agradecer sus explicaciones. Somos conscientes que el tiempo es limitado y 

que para poder profundizar en los dos proyectos necesitaríamos sesión más amplia. 

Pero, bueno, creo que todos agradecemos la posibilidad de poder hacer algunas 

preguntas de las cosas que consideramos más relevantes.  

Desde el Partido de los Socialistas hemos hecho mucho hincapié en los últimos años 

en esta comisión y también a través de un documento que se hizo público en la 

necesidad de refundar en nuestros medios públicos, pero también en la necesidad 

de recuperar la misión de servicio público y de recuperar aquellas personas que 

habían dejado de tener a TV3 y a Catalunya Ràdio como sus medios de referencia.  

Creemos que es una buena noticia que tengamos nuevos directores, que, tal y como 

proponía el PSC, permitan comenzar una nueva etapa. Aprovechamos de felicitar a 

los nuevos directores y desearles suerte en esta nueva etapa.  

Creemos que es importante que los nuevos directores hayan sido elegidos valorando 

los proyectos que se presentaron. Que es muy importante que, por primera vez, se 

haya elegido a través de un procedimiento público. 

Y también valoramos mucho que estos dos proyectos hagan hincapié en esta 

necesidad de renovación, en la necesidad de crear contenidos de calidad, 

contenidos que entretengan, que eduquen y que sean capaces de reflejar toda la 

diversidad y la riqueza que componen la sociedad catalana y que creemos que es 

una de las prioridades que tienen que tener nuestra radio y nuestra televisión pública 

en esta nueva etapa que se abre. Y esperamos también que en las próximas 

semanas podamos ver pasos en esta dirección.  

En este sentido, me gustaría si nos puede dar más detalles sobre cuestiones que 

son importantes para mi grupo parlamentario. Por ejemplo, más detalles sobre, en 
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concreto, los dos proyectos. Usted dice que todos los proyectos que se presentaron 

estaban muy bien y tenían…, pero debe haber cuestiones concretas que han hecho 

que la corporación se decante por estos dos proyectos.  

Por ejemplo…, bueno, yo he intentado leerme los dos lo mejor posible. Me interesa 

el tema que hablamos en una comisión anterior de cómo se va a tratar la información. 

Entiendo que en ambos proyectos se habla de restringir más la información a los 

espacios informativos, pero nos gustaría saber, por ejemplo, si hi van a haber nuevos 

programas, por ejemplo, de entrevistas en profundidad, programas parecidos a los 

que vemos en la BBC, que permiten profundizar en los temas y dar una información 

de calidad a través de entrevista a expertos o paneles o… 

También me gustaría saber más sobre el tema de la transformación digital. 

Entendemos que la manera de llegar a nuevos públicos es difícil, que la 

transformación digital es difícil. Además, la corporación es muy amplia. ¿Si hay algún 

plazo? ¿Si hay algo previsto? Entendemos que esto lleva un tiempo. No sé si hay 

algún calendario para avanzar… ¿Se me acaba el tiempo? Sí.  

Y también quería preguntarle por lo del público juvenil, si puede darnos más 

información acerca de la programación para el público juvenil. 

El president 

Moltes gràcies, senyora diputada. Passem al segon grup, el Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana i en el seu nom la portaveu, la diputada Raquel Sans 

Guerra. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Saludem la senyora Romà, gràcies també per totes les 

explicacions que ens ha fet avui.  

Aprofito per dir que nosaltres havíem registrat una pregunta sobre aquesta temàtica 

i, per tant, aprofito per dir que la retirem perquè no té cap sentit preguntar dues 

vegades per la mateixa qüestió.  

En primer lloc, voldríem felicitar els nous directors de la ràdio i de la televisió el 

senyor Sigfrid Gras i el senyor Jordi Borda. I felicitar també a tot el Consell de govern 

de la Corporació, perquè crec que ho hem de dir que és la primera vegada doncs 
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que els directors dels mitjans públics d'aquest país s'escullen amb un concurs públic. 

I crec que val la pena assenyalar també el com, no,?, el com s'ha fet, amb la discreció 

amb la que s'ha treballat, amb el silenci que hi ha hagut al voltant d'aquest concurs. 

Crec que s'han fet les coses bé i també val la pena, quan es fan les coses bé, doncs 

poder-les agrair i poder-les destacar i crec que valia la pena fer-ho.  

Diverses reflexions. Des del grup d'Esquerra Republicana celebrem, doncs, també 

els criteris que s'han emprat per escollir aquestes direccions, perquè ens sembla que 

és fonamental no només valorar la trajectòria professional de les persones que 

encapçalaran aquests mitjans, sinó també el projecte que tenen per aquests mitjans, 

no? I fa molts dies que parlem de projecte, fa molts dies que parlem de transformació 

dels mitjans i ens sembla essencial posar això sempre en el punt de mira i tenir-ho 

com a rumb a seguir i, per tant, ens sembla molt interessant.  

De fet, voldria sol·licitar que si els nous directors poden comparèixer per explicar 

aquests projectes, crec que de cara doncs a la propera comissió seria interessant, 

no?, que poguessin explicar aquests projectes i poder parlar de continguts, que 

moltes vegades ho hem trobat a faltar en aquesta comissió. 

Quant a tot el que ens ha explicat, tot el procediment, doncs, bé, posar de manifest 

que les dades de la paritat en la presentació de candidatures són preocupants. El fet 

que només dues dones s'hagin presentat als dos mitjans i que les proporcions siguin 

tan desproporcionades, doncs crec que ens hauria de fer reflexionar també a tots 

plegats del perquè costa tant que, no?, que hi hagi dones que s'atreveixin a presentar 

candidatura per encapçalar aquests mitjans. 

I més que parlar del procediment, que crec que ens ha detallat i ens ha explicat molt 

bé, voldria preguntar pel futur, no?, pels passos que vindran a partir d'ara, perquè és 

una de les coses doncs que, segurament, també ens preguntem tots plegats, les 

direccions dels informatius, de programes, no?, tota aquesta segona capa doncs que 

també és important en els mitjans públics, una mica com es farà l'elecció d'aquestes 

persones.  

I reiterar doncs la nostra felicitació als directors, també a tot el Consell de govern de 

la Corporació, destacar la feina feta. I, això esperem, doncs, el mes de setembre o 
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octubre doncs poder tenir aquesta compareixença i conèixer els detalls d'aquests 

dos projectes.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Següent Grup Parlamentari, Junts per Catalunya, i en el 

seu nom el portaveu, en aquest cas, el diputat Francesc Ten i Costa. Quan vulgui, 

té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Senyora Rosa Romà, moltes gràcies per les explicacions. 

Òbviament, no podia començar sense felicitar els guanyadors, el senyor Sigfrid Gras 

i el senyor Jordi Borda. Sort i encerts, coratge, integritat, fermesa, decisió i valentia 

és el que des de Junts per Catalunya els desitgem i els demanem.  

Junts per Catalunya estàvem, estem per al procés de renovació de la corporació. De 

fet, aquest procés formava part també del pacte de Govern entre Junts per Catalunya 

i Esquerra Republicana, que ara podria llegir però m’ho estalvio. És només per 

situar-ho en context.  

 

Fitxer 14CCMA3 

 

Estem satisfets d'aquest concurs públic i obert, aquest esperit de transformació, en 

consonància, com havia de ser, és que no podia ser d'una altra manera, amb la 

refundació de les bases de la Corporació.  

M'agradaria també referir-me al que la meva companya Raquel Sans ha dit, aquesta 

paritat, en la qual hem de treballar. No ens hi sentim còmodes, i com a país em 

sembla que és un repte per a la societat, una qüestió que en tots els sectors i en tots 

els àmbits hem d'abordar.  

Ens ha agradat aquesta confidencialitat, aquestes candidatures anonimitzades. Ens 

ha agradat aquesta comissió de valoració independent, decidida per unanimitat. És 
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a dir, tota una sèrie de qüestions menudes o no tan menudes que fan, que 

ennobleixen una mica aquest, o força, vaja, aquest procés de selecció. 

És bo el talent intern com a motor de canvi, però deixi’m-li dir també d'una manera..., 

una petita observació, si el talent intern fos sempre la norma de la casa, doncs potser 

la renovació externa seria molt difícil, però ens entenem que volem dir. És a dir, en 

un procés com aquest doncs la part de talent intern era important. Com també hauria 

estat bé, doncs, valorar-la des de l'exterior. Només això.  

Res més. Nosaltres el que ens agradaria, i és un detall casolà però no és menor, és 

que les dues direccions en molts i molts aspectes aquella mirada transversal, que 

vostè deia, doncs es noti, que hi hagi projectes conjunts entre els dos mitjans. I cada 

mitjà té molts canals i, per tant, això, la mirada conjunta, potent, transversal, 

transmedia, multicanal, multiplica molt. I això potser no n'hem sigut prou conscients 

per moltes qüestions que ja no tinc temps i hauria de callar, però em sembla que 

això ha de ser un motor de canvi importantíssim a la casa. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies a vostè, diputat. Passem al següent grup parlamentari, en aquest cas 

és el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, en el seu nom el portaveu Alberto 

Tarradas. Quan vulgui, té la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque 

Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que aquí me parece que nadie se 

puede creer absolutamente nada, ni transparencia ni nada, porque es que…, ni 

renovación, mucho menos, porque ya hemos visto que renovación no hay ninguna, 

sino porque es que simplemente sabemos cómo funcionan las cosas en esta casa.  

Aquí los nombramientos se hacen como han hecho siempre, separatistas y 

socialistas, que son a dedo, para satisfacer las necesidades, las filas de los tres 

principales partidos de esta casa, de Junts, de Esquerra y del Partido Socialista, y lo 

hemos visto hasta en esta comisión como se cambian las órdenes del día, se hace 

lo que da la gana, sin tener en cuenta la opinión de los diputados, sin preguntar 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

18 

absolutamente nada y aquí se toman decisiones e importa en absoluto las 

necesidades de los catalanes y la situación de Cataluña.  

Por lo tanto, no nos creemos esto y, viendo los cachondeos diarios que se manejan 

en esta casa, la narco-presidenta atrincherada en su silla, que se va a TV3, sale el 

otro increpando a una periodista. Vamos, no sé, yo alucino con lo que pasa en esta 

casa.  

Y de la selección de esto pues nos creemos más bien poco. 

Gracias. 

El president 

Diputat, la modificació de l’ordre del dia s'ha fet per votació de tots els grups 

parlamentaris i d'acord al Reglament de la Cambra, eh? No pels desitjos d'aquesta 

presidència o de la Mesa. Hem votat la modificació de l'ordre del dia.  

Continuem. Li correspon ara al Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular 

- Un Nou Cicle per Guanyar, i en el seu nom el seu portaveu, el diputat Xavier 

Pellicer. Quan vulgui... Disculpi un segon. Quan vulgui, té la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, president. Senyora Romà, diputats, diputades. Bé, algunes qüestions.  

Traslladar també, hem votat a favor d'aquesta compareixença, però traslladar també 

la disconformitat amb com s'ha fet en el temps, i més sabent que hi havia una 

previsió que això cauria en aquestes dates, tal com ens ha explicat, no?, en el 

planning, i pensem que hagués estat molt més senzill poder-ho planificar i avisar 

abans. Perquè també ens ha passat una qüestió similar que al Grup d'Esquerra 

Republicana, havíem plantejat una pregunta sobre aquesta qüestió a la sessió de 

control, de moment la mantindrem i ja veurem què fem, però, en tot cas, haguéssim 

pogut plantejar-la sobre altres qüestions.  

Dit això, ens preocupa enormement d'aquesta elecció la manca de paritat. Em 

sembla que estem incomplint ja, pròpiament, diverses propostes i diverses qüestions 

que anaven vinculades a les renovacions i que no hi hagi una paritat en les direccions 

és una qüestió greu i que s'ha de valorar.  
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La diputada d'Esquerra Republicana comentava que s'havien de veure els motius. 

Potser un dels motius és, precisament, que en l'elecció no hi hagi aquesta paritat, 

no? I això ens sembla important.  

Altres qüestions que voldríem saber també i que creiem que és important conèixer 

és, vostè ha dit que les tres millors candidatures recomanables es van traslladar al 

Consell. Quina gradació hi havia entre aquestes tres candidatures? La més valorada 

en cada una de les direccions es correspon amb la que va escollir el Consell? Això 

és una qüestió que també em sembla important.  

Ens ha semblat entendre també que vindrien també les dues direccions a explicar 

els seus plans de gestió i els seus plans de treball. Els hi demanaríem també, ja per 

avançat, si en poguéssim disposar amb temps també per poder-los analitzar. 

Respecte a algunes qüestions que han sortit i algunes declaracions que hem vist 

dels ara ja directors o dels directors electes. Ens preocupen algunes qüestions o 

alguns elements que, pel que hem deduït, sortien als plans de gestió, etcètera.  

Per una banda, tot el que fa referència a una sola direcció de continguts dels mitjans 

audiovisuals, com això es concreta i, per a nosaltres, el risc potencial que això 

suposa en un control extrem de continguts, en la discrecionalitat o direccionalitat o 

verticalitat en aquesta elaboració de continguts, no? 

I aquí hi ha un element que també preocupa a diversos àmbits sindicals, com és la 

inconcreció en la confluència de redaccions i el que suposa això, que ens sembla 

una qüestió rellevant i sobre el que voldríem explicacions, no? 

Una altra qüestió també em sembla molt important és tot el que fa referència a 

l’acotament de la informació política en els espais informatius. Com ja hem pogut 

parlar, tant formalment com informalment, nosaltres pensem que la paraula 

adequada és la informació partidista, no la informació política. Nosaltres pensem que 

una cosa és la neutralitat partidista i l'altra és la neutralitat política i que quan es parla 

de neutralitat política no s'està sent neutres, perquè al final s'està obeint, diguéssim, 

als interessos dels més poderosos o de qui té la paella pel mànec. I per tant, també 

demanaríem una distinció en aquesta en aquesta qüestió o una explicació. Perquè 

el que pensem que no pot ser és que tot el contingut polític fora dels informatius 

estigui externalitzat, que és una altra qüestió que ens preocupa també, que és que 
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no es concreta o pensem que no es concreta –i que acabo ja, president, disculpi– la 

proporció respecte qüestions externalitzades i qüestions de pròpia producció.  

I ja per acabar, també posar el focus en tot el que és la formació d'equips, que em 

sembla que també és una qüestió que preocupen als professionals. I en aquesta 

qüestió del referèndum no vinculant que cal fer i del que han de participar les 

redaccions per aquesta conformació d'equips i que ens sembla que també és una 

qüestió rellevant.  

Acabo perquè s'acaba el temps. Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. Passem al següent grup parlamentari, que seria, en aquest cas, el 

Grup Parlamentari d'En Comú Podem i, en aquest cas, la seva portaveu, la Susana 

Segovia, la diputada Susana Segovia. Quan vulgui. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. De fet, ja moltes de les coses que ja s'han comentat. Nosaltres 

també hem fet una pregunta sobre la situació de l'elecció dels directors. Per tant, 

també la mantindrem, de moment, en funció també de quina sigui la seva següent 

intervenció. 

Agrair la informació que s'ha facilitat, però, efectivament, sent un procediment que 

potser val la pena recordar, que és cert que ha implementat l'actual consell de la 

Corporació, però que ve marcat per una llei. Per tant, en realitat, el mèrit i el 

reconeixement és l’haver complert la llei, cosa que sempre va bé recordar-ho, perquè 

a vegades això de complir lleis no sempre sembla que estigui tan present. Que s'ha 

fet tard, perquè també va venir tard la renovació dels consells.  

I que nosaltres sí que volem felicitar, evidentment, els directors escollits, però sí que 

volem mostrar, com a mínim, una certa sorpresa de la línia continuista d'aquesta 

elecció. És a dir, les dues persones que van ser nomenades com a suplents o com 

a substituts dels anteriors directors de manera interina són les que, casualitats de la 

vida, han acabat guanyant el concurs públic i, per tant, ens reafirmen en el seu lloc. 

Clar, nosaltres sí que li voldríem preguntar si ha tingut algun pes en la decisió final 

del Consell per a aquestes dues persones el fet que siguin persones que ja porten 
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tant de temps a la casa, que ja en el seu moment van ser nomenats a partir d'uns 

certs interessos i equilibris polítics, que aquests equilibris polítics potser han seguit 

sobre la taula i que quin pes han tingut aquests antecedents, no?, en la manera que 

aquestes persones ja han format part d'anteriors equips directius també, tant de 

Catalunya Ràdio com de Televisió Espanyola, que eren uns equips que, com sabem, 

eren clarament polititzats perquè eren posats a partir d'acords de partits.  

Per tant, sí que voldríem saber quin pes ha tingut aquesta experiència prèvia i aquest 

coneixement acumulat durant els anys ocupant aquests càrrecs en el fet que siguin 

dues persones que ja estaven ocupant càrrecs de direcció a les dues televisions, les 

que s'han vist ratificades en l'encàrrec que tenien provisional. Això seria com una 

primera pregunta.  

També ens preocupa, com s'ha comentat, el tema de la paritat. I sí que ens agradaria 

saber si és possible, de les persones que finalment va entrevistar el Consell, quantes 

eren dones? És a dir, perquè s'han dit les que es van presentar, però quantes van 

ser al final entrevistades també? Si va haver-hi també algun criteri de paritat dintre 

d'aquesta última selecció per les entrevistes? 

Sí que ens agradaria preguntar també per què no va estar present en aquest consell 

d'experts que tant de, bé, que tanta expectativa general, ha arribat una queixa que 

no va estar present el Col·legi de l'Audiovisual. I sí que voldríem preguntar també 

per què en aquest cas aquest col·legi no va estar present quan tindria sentit perquè 

estava el Col·legi de Periodistes i el Col·legi de Publicistes. 

Sumar-nos una mica més a quins són els criteris que finalment va optar el Consell, 

perquè s'ha explicat que el director de la televisió va tenir set vots, però el de la ràdio 

només cinc i els altres dos, van optar per una altra candidatura. I, llavors, saber 

també una mica quins són els elements que es van posar sobre la taula. 

I insistir i demanar més informació de com es pensa portar a terme l'elecció ara dels 

caps d'informatius també, tal i com està previst per la llei, i amb aquest referèndum 

que no és vinculant però que creiem que és important per donar credibilitat a la línia 

informativa dels mitjans públics. 

Gràcies. 
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El president  

Gràcies a vostè, diputada. El següent grup és el Grup Parlamentari de Ciutadans i 

en el seu nom el diputat Ignacio Martín Blanco. Quan vulgui, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, permeti'm que dediqui uns segons d'aquesta 

primera intervenció en aquesta comissió a manifestar el meu suport absolut a la 

diputada Najat Driouech, que ahir va patir, com deia el senyor Ten, uns insults 

absolutament inacceptables. Jo no sé si la senyora Driouech és més o menys 

catalana que els brètols que la insultaven, però tinc claríssim que és molt més 

persona.  

Dit això, sobre el motiu de la compareixença de la senyora Romà, més enllà de donar 

l'enhorabona als nomenats, al nou director de TV3 i de Catalunya Ràdio, els desitjo 

sort i encerts. Però sí que és veritat que considerem que el procés ha estat un procés 

que ha deixat, diguem-ne, moltes llacunes en termes de transparència, en termes 

de retiment de comptes i en termes de meritocràcia, en termes de poder donar a la 

ciutadania la informació necessària per saber si, finalment, aquest procés s'ha fet de 

forma realment competitiva, ha estat un procés realment orientat a garantir que les 

millors persones accedeixin a càrrecs importants en l'àmbit de l'administració pública 

de la nostra comunitat.  

I per això jo crec que és imprescindible, senyora Romà, amb tot el respecte que es 

donin moltes més explicacions sobre els criteris de selecció dels candidats, moltes 

més explicacions sobre perquè, per exemple, que potser hi ha arguments atendibles, 

eh?, però perquè les audiències de les entrevistes als candidats no han estat 

públiques. Jo sempre he pensat que seria un procediment molt més garantista i molt 

més raonable un procés en el qual la ciutadania, a través dels seus representants al 

Parlament, pogués veure quins són els candidats que s'hi presenten, pogués veure 

realment aquesta competitivitat o aquesta competència sana i en termes de mèrits 

a la qual s'haurien de sotmetre els candidats. I jo crec que això ja està fet i, a parer 

meu, està no prou ben fet, però, en tot cas, per a pròximes ocasions jo crec que seria 

interessant o seria exigible, democràticament, garantir un procediment molt més 

transparent, un procediment molt més basat en criteris de mèrit i un procediment que 
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no acabi donant la sensació o projectant la idea en l'àmbit social que les decisions 

es prenen, diguem-ne, de forma opaca i des de l'omertà. 

Per això jo crec que la tasca del senyor Gras i del senyor Borda doncs, sobretot, 

serà important que intentin, en la mesura del possible, projectar aquesta voluntat 

real o que sigui real, que nosaltres tenim molts dubtes que ho sigui, de despolititzar 

les emissores públiques, les emissores públiques i la cadena de televisió pública.  

I creiem que, realment, doncs hi ha molt camí a recórrer en el sentit de millorar els 

procediments des del punt de vista... 

 

Fitxer 14CCMA4 

 

...democràtic i des del punt de vista de la transparència i el retiment de comptes, que 

serveixen per garantir una democràcia sana i uns mitjans de comunicació 

mínimament equànimes, plurals i diversos.  

Això és tot, president. Gràcies, senyora Romà. 

El president 

Gràcies a vostè, senyor diputat. Molt bé. I per últim, en nom del Grup Parlamentari 

Mixt, la seva portaveu, l'excel·lentíssima senyora Lorena Roldán. Quan vulgui, té la 

paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, jo em sumo també doncs a aquesta 

condemna d'aquests insults que, malauradament, doncs es van proferir ahir a la 

porta del Parlament contra una companya. I per tant, doncs des d'aquí tota la nostra 

repulsa a aquest tipus d'actituds i de comportaments.  

I pel que fa doncs a aquesta compareixença i a aquest nomenament tant del senyor 

Gras com del senyor Borda, crec que no comencem bé, senyora Romà. Perquè és 

veritat que, i vostè mateixa ens ho ha explicat, hi havia una calendarització per 

aquest procediment públic, però nosaltres ens hem assabentat que vostè tenia 

intenció de venir a comparèixer aquesta mateixa setmana. De fet, hem votat 
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l'ampliació de l'ordre del dia avui mateix. I crec que això doncs no ha facilitat que els 

grups doncs poguéssim portar potser doncs el tema més preparat o ens haguéssim 

pogut mirar amb més deteniment doncs els perfils que s'hagin pogut presentar dins 

d'aquest procediment públic de selecció, que és cert que es fa per primera vegada.  

A mi també em sobta que, tot i que aquesta vegada s'han triat els directors doncs 

mitjançant un procediment públic, el resultat, pràcticament, crec que hagués estat el 

mateix si aquest procediment no s'hagués fet. I, de fet, doncs els perfils són les 

mateixes persones que fins ara estaven ocupant les direccions en funcions i, per 

tant, el que veiem és que hi ha una certa continuïtat. I ens agradaria que pogués 

explicar una mica més doncs els perfils dels altres candidats, els criteris que han dut 

a aquesta selecció. 

També em sumo..., crec que era la diputada Segovia que es feia ressò d'una queixa 

que ens ha arribat per part del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, 

que han quedat exclosos d'aquesta comissió de valoració i ens agradaria saber els 

motius. Perquè, de fet, nosaltres els vam tenir aquí, compareixent, precisament, per 

parlar de tot el sistema de selecció. I no entenem que, per exemple, el Col·legi de 

Periodistes sí i Col·legi de publicistes, sí, però no l'Audiovisual de Catalunya, que 

entenem que té molt de pes també o que hauria de tenir molt de pes dins de la 

corporació i ens agradaria saber les raons.  

I acabo, perquè em queden cinquanta segons. Únicament, des del respecte, 

evidentment, doncs donar l'enhorabona als nous directors tant de Catalunya Ràdio 

com de TV3, desitjar-los encerts, tot i que he de dir que les primeres decisions que 

ens estem trobant a nosaltres personalment no ens agraden i segurament..., i no ens 

fan pensar que la cosa anirà molt diferent que en altres etapes. I després tindré 

també oportunitat en el torn de preguntes de poder-ho desenvolupar molt més. Però, 

bé, des d'aquí farem aquest vot de confiança i veurem a veure com es desenvolupa 

tot plegat.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs farem ara un segon torn. 

Amb el temps... Hi ha hagut moltes preguntes, jo crec que cinc minuts. Però, en 
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qualsevol cas, si necessita més temps, senyora directora, no hi hauria problema. Per 

tant, té la paraula per contestar. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. I intentaré contestar ràpidament i breument a cada una de les 

preguntes. Com que de tota manera hi ha diverses preguntes després a la sessió de 

control, si alguna, diguem-ne, ara no he contestat i creieu necessari fer-la, doncs, 

clar, la faré en aquell moment. 

El president 

Si em permet, presidenta. Efectivament, hi ha un petit problema perquè hi havia 

preguntes sobre aquesta situació en la sessió de control. És una mica injust per als 

diputats que han fet una pregunta sobre..., que han gastat una pregunta sobre 

aquest tema si ara es fa aquesta sol·licitud d'informació. 

Des de la Mesa, el que proposaré serà, en tot cas, que quedi a criteri dels diputats 

preguntar sobre aquest tema, preguntar amb un enfocament diferent o inclús guardar 

la pregunta per a una altra sessió de control, eh?, perquè es pugui, diguem-ne, 

solucionar aquest tema. Quedarà a criteri dels diputats, per tant, eh?  

Quan vulgui, presidenta? 

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

Audiovisuals 

Explico, de fet, que la sol·licitud de compareixença l'hem fet amb tan poc temps 

perquè ha donat la coincidència que la presa de decisió la van prendre dilluns, de 

qui serien els nous directors o directores i, per tant, doncs com que també ens 

havíem compromès a venir aquí a donar explicacions, nosaltres vam sol·licitar que 

poguéssim venir i comparèixer per donar aquestes explicacions. D'acord? No vam 

fer-ho anteriorment perquè no sabíem si prendríem aquesta decisió i, per tant, 

podríem venir a aquesta, diguem-ne, a aquesta sessió de control avui a donar 

aquesta informació o si aquesta decisió l'hauríem pres més endavant i, per tant, 

haguéssim hagut de saltar a la següent.  
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Sí que ens semblava que passar-ho directament a la següent i, per tant, nosaltres 

no fer aquesta sol·licitud, tenint en compte que passaran tot l'agost i tot el setembre, 

era anar-nos-en massa lluny, i per això aquesta precipitació avui, d’acord? 

Nosaltres hem volgut posar en valor dels projectes que s'han presentat la visió 

innovadora dels candidats seleccionats, d'acord? S'ha parlat aquí molt de 

continuisme, per a nosaltres no són dos projectes continuistes. No hem nomenat per 

comoditat a aquelles persones que fins ara estaven d'adjunts, d’acord?, i, per tant, 

d'acord amb el que ells fins ara ja feien, sinó que els hem sol·licitat que ens 

presentessin un projecte. I ha donat la casualitat o l'encert que el seu projecte 

presentat considerem que és el millor d'entre els projectes presentats. I és per aquest 

motiu que nosaltres els nomenem, no pas perquè ja hi fossin en aquesta posició. 

D’acord? 

També és veritat que, tenint en compte, que també ho heu preguntat, els dos 

projectes més ben valorats per part del comitè d'experts, doncs considerem que 

teníem arguments suficients, teníem informació suficient per tal de donar-los aquest 

vot de confiança i, a més a més, demanar-los expressament que la seva funció a 

partir d'ara, després d'aquest nomenament, no sigui continuista, perquè nosaltres no 

volem fer amb la corporació un projecte continuista, volem fer un projecte de 

refundació.  

Per tant, ells ens hauran d'acompanyar al capdavant dels dos principals mitjans de 

comunicació públics de la corporació en aquest projecte de renovació. I el projecte 

que ells han presentat és justament això, és la concreció del nostre projecte del 

Consell de Govern amb objectius concrets i específics de les dues direccions en les 

quals s'han presentat.  

Respecte al tema de les dones. Jo també em pregunto on són les dones. Realment, 

és preocupant veure que, doncs en processos de selecció pública, on precisament, 

no?, a més a més garantint l’anonimitat, intentem posar totes les bases necessàries 

i suficients tant perquè homes i dones que vulguin, que creguin que ells poden ser 

les persones més preparades i que poden aportar més valor a la societat, proposar-

se a través d'un projecte per estar al capdavant d'una direcció, doncs les dones 

doncs hagin tingut una participació tan baixa, d’acord? Per tant, com a corporació 
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també nosaltres estem fent aquest anàlisi i treballarem perquè en un futur això no 

es reprodueixi.  

Tanmateix, explicar que, en realitat, el comitè de direcció no el conformen només la 

direcció de televisió i la direcció de ràdio, sinó que hi ha una direcció d'innovació, 

recerca i estratègia digital dirigida per una dona i una direcció de negoci, la direcció 

comercial i màrqueting, que també està dirigida per una dona. Per tant, quan 

nosaltres ens mirem, no?, el Consell de Govern, la representació de les dones és 

majoritària, i quan ens mirem el comitè de direcció estem treballant i avançant cap a 

passes per afavorir la major incorporació de dones en càrrecs de responsabilitat. 

D’acord? 

De la mateixa manera també, i ha sigut una de les preguntes també que em fèieu: 

quines són les properes passes? Bé, les properes passes són que les dues persones 

que hem nomenat nosaltres, la responsabilitat del Consell era nomenar els directors, 

no nomenar els seus equips. I per tant, doncs, un dels encàrrecs que tenen a partir 

d'ara, no?, i per tant que abordarem durant l'agost i el setembre, és que ens han de 

fer arribar una proposta de com configuren els seus equips. Per tant, un dels criteris 

que els exigirem és precisament, no?, aquesta proposta d'un equip en el qual 

respongui en termes també doncs de paritat o de presència femenina, no?, en els 

equips de responsabilitat directiva.  

Ells han fet uns projectes. Aquests projectes no vol dir que s'executin literalment com 

ens els han presentat, donat que aquests projectes, evidentment, han de conviure 

amb un pla estratègic que estem elaborant, amb un contracte programa i amb una 

resta d'organització i d'estructura del grup que ha de fer que totes les peces encaixin. 

Per tant, doncs, en els propers dies, en les properes setmanes hauran de treballar 

per aquesta proposta que ens han de fer arribar d'equip, al qual han de configurar 

doncs algunes posicions que per a tothom, d'alguna manera, són més visibles, més, 

inclús, opinables, eh?, per a l'opinió pública, d'alguna manera, són més atractives, 

com és el cap d'informatius o la cap d'informatius, però, per altra banda, hi ha altres 

posicions aquí dintre també molt rellevants dins de l'organització interna, com pot 

ser doncs la responsabilitat de producció, la responsabilitat de programació i altres 
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responsabilitats que també són necessàries i el qual ells farà que ens hagin de fer 

una proposta d’equip directiu completa, d’acord? 

També respecte als projectes que ens han presentat, si podia explicar alguna cosa 

més. Bé, són projectes transmèdia. Nosaltres només coneixem, com a consell, o 

només ens hem mirat i analitzat amb profunditat les tres propostes presentades pel 

comitè d'experts, donat que el procés és anonimitzat en tots els sentits i, diguem-ne, 

en el moment en què entrem el Consell de Govern és a partir que el comitè d'experts 

ja havia fet l'anàlisi de tots els projectes presentats i ells ens fan una proposta 

motivada d’aquelles persones que consideren que són les tres millors candidates 

per a aquest procés. I per tant, analitzem aquests tres projectes, no la resta.  

Si bé és veritat que la puntuació entre els altres projectes i els tres que ens proposen 

realment és prou distanciada com per considerar-nos nosaltres molt confortables 

amb aquesta valoració. 

Heu preguntat també el perquè d’uns certs membres, no?, del Consell. Dues 

persones, concretament, decideixen votar o apostar per una altra candidatura. Tots 

els membres del Consell valorem molt positivament les tres propostes que ens han 

arribat, diguem-ne, a la final, tant de televisió com de ràdio. I per tant, en aquest 

procés de deliberació hi ha hagut membres del Consell de Govern que han 

considerat que la trajectòria professional podia tenir més pes o menys pes, hi ha qui 

ha considerat que la innovació del projecte o l'encaix amb el projecte principal té més 

pes o menys pes. I d'això aquestes diferències finals en les quals tots ens sentim 

confortables, i parlo en nom del Consell, crec amb els noms escollits, no és una 

oposició, eh?, sinó que, justament, és un posar de manifest doncs que hi ha altres 

propostes les quals també els hagués agradat i potser haguessin optat. D’acord? 

Per altra banda, heu preguntat també pel tema de la confluència. Respecte a la 

confluència, la confluència es pot entendre de moltes maneres. Nosaltres anem a un 

procés de refundació de la corporació, no a l'eliminació de llocs de treball o altres 

qüestions, que no és aquest l'objectiu, pel qual parlem que els dos mitjans, igual que 

també mitjans digitals, ha de treballar més conjuntament. D'acord?  

Això vol dir que, entre altres coses, no?, i ho hem vist ara amb Eufòria o ho hem vist 

també en la final de la Champions o ens agradaria veure-ho quan enviem enviats 
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especials a una guerra com la d'Ucraïna, l'expertesa i el coneixement dels 

professionals la sabem aprofitar per generar valor en la societat de la manera més 

adequada possible i a través de tots els canals de distribució, d'acord? De manera 

que aquest és un element, un eix que nosaltres volem potenciar. I els dos directors 

que aquest dilluns hem anomenat doncs en els seus projectes també posen en valor 

aquesta necessitat de potenciar el valor que genera els coneixements que 

adquireixen els professionals, doncs potser en l'àmbit editorial o també en altres 

àmbits. D’acord? 

Sobre el Col·legi de l'Audiovisual. La proposta de sis membres del comitè d'experts 

és una proposta que vam decidir per unanimitat. Evidentment, hi havia moltes 

maneres d'enfocar-ho. És la primera vegada que fèiem un procés i d'acord, 

precisament, amb la llei i, per tant, doncs nosaltres també hem anat aprenent a base 

d'anar avançant sobre aquest procés. 

Un dels elements que des del primer moment el Consell compartíem que era 

necessari és que totes les persones que formessin part d'aquest comitè no 

tinguessin interessos directes en la corporació. I és per aquest motiu que, entre altres 

coses, ens semblava que incorporar el món, per exemple, de les productores, per 

exemple, doncs com podia haver sigut pensar en posar el cluster, per exemple, de 

l'audiovisual o posar PROA. És a dir, aquí hi ha moltes associacions que representen 

molts professionals que se'ns feien algunes més fàcils i algunes més difícils 

d'incorporar-les dins del que era el comitè d'experts.  

Finalment, vam optar per aquests sis professionals perquè enteníem que sí que ens 

permetia assegurar-nos que l'anàlisi de les propostes es faria amb una 

multidisciplinarietat d’interessos des de la perspectiva de coneixements diversos i, 

per tant, experiència que ells podien, des de la seva trajectòria, analitzar els 

projectes i estarien buscant objectius diferents. Però, per altra banda, no ens 

estàvem exigint i imposant que hi hagués una representació d'alguns organismes 

versus uns altres, d'acord? 

I finalment, respecte a les entrevistes, fer-les públiques, no? No hem fet públiques 

les entrevistes perquè el procés, per part nostra, i vam traslladar-ho aquí i 

externament, era un procés on havíem de comprometre’ns a aquesta anonimitat de 
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totes les persones que hi participaven. I si em permeteu, és una pena que alguns 

noms hagin sonat i hagin sortit. O sigui, justament, si volem que en aquest tipus de 

processos públics s'hi presentin bons professionals, és important garantir aquesta 

confidencialitat a tot el procés perquè permet que realment tothom, estigui on estigui 

en aquests moments treballant i amb la responsabilitat que estigui, se senti amb la 

llibertat de presentar-se.  

Gràcies. 

El president  

Moltes gràcies, presidenta. Si hi ha algun portaveu o alguna portaveu que ho 

vulgui...? Però ja anem passats de temps, eh? Et sembla trenta segons? 

Francesc Ten i Costa 

President, per una qüestió d'ordre, volia... Em sembla que tots els diputats hem de 

complir el Reglament i hem de..., i el codi ètic. A mi em sembla que han estat 

inadequades, insultants les paraules del diputat de VOX a la presidenta. Podem 

discrepar,... 

 

Fitxer 14CCMA5 

 

...però em sembla que... 

El president 

Amb qui ha dit? 

Francesc Ten i Costa 

S'ha dirigit a la presidenta del Parlament... 

El president 

D’acord. 

Francesc Ten i Costa 
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...com a narco-presidenta. A mi em sembla que això demana que vostè li demani 

amb ell que es retracti d'aquestes paraules. De gracietes, tots ens sabem fer, però 

d'insultar em sembla que aquest no és el lloc.  

Gràcies. 

El president 

Molt bé. Farem, si li sembla, farem una cosa. Com a Mesa, enviarem també aquesta 

intervenció a la Mesa del Parlament per si considera que ha de prendre alguna 

decisió. I, efectivament, em toca demanar-li al diputat si vol mantenir aquesta 

expressió o vol retirar-la? No la retira? 

Doncs jo demanaré als serveis de la cambra que no consti aquesta expressió, 

d’acord? I no constarà en acta aquesta expressió.  

Perdó. Hi ha algun diputat que vulgui parlar del tema de la compareixença? Quedem 

així.  

Si et sembla, presidenta, hauries de sortir, però et quedes aquí.  

Sol·licituds de compareixença 

356-00808/13, 356-00809/13 i 356-00810/13 

Passem al següent punt de l'ordre del dia, que seria la votació, eh?, de les 

compareixences, eh? que s'havien demanat, eh? 

Tots vostès les tenen. Si els sembla, les passem totes a votació de cop. Sí, sí, 

diputat, si vol intervenir, vostè és el grup que les proposa. 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí, ràpidament. Bé, ja he fet la intervenció abans, només per complementar, perquè 

diverses portaveus m'ho han demanat, que és que demanàvem a la presidència 

l’explicació de perquè no s'ha inclòs una de les compareixences, perquè no consta i 

crec que només vaig rebre jo l’explicació i diverses portaveus m'han demanat també 

que es poguessin explicar els motius. 

Gràcies. 

El president 
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Exacte. Sí, moltíssimes gràcies. Mira, si li sembla, llegiré l'acta, eh?, de la reunió de 

Mesa en la qual expliquem els motius de perquè no acceptem aquesta 

compareixença, tot i que vostè ja ho té, eh?, ja li hem enviat un correu, però per 

coneixement de la resta de la comissió, e? 

No s'admet a tràmit la sol·licitud de compareixença de la presidenta del Parlament 

davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè el Reglament del Parlament no preveu que les comissions 

parlamentàries puguin exercir una funció de control o d'informació de l'actuació 

parlamentària de la presidenta del Parlament. Malgrat que la finalitat de la 

compareixença no té relació directa amb una actuació parlamentària de la 

presidenta, la Mesa de la comissió considera que no és possible garantir, per raó de 

la dinàmica de la sustentació pròpia d'una compareixença, que aquesta no 

esdevingui en un control institucional de la compareixent.  

Dir-li que aquesta decisió de la Mesa s'ha pres per unanimitat i dir-li també que 

aquesta decisió de la Mesa ve avalada per una nota del lletrat de la pròpia comissió, 

que ens ha ajudat a prendre aquesta decisió. 

I si em permeteu, ja que estem també, matisar una de les paraules que he dit fa un 

moment sobre el diputat Dalmases. 

Ell, efectivament, jo he dit que m'havia comunicat, m'havia demanat fer la 

compareixença més endavant, però, exactament, el que el diputat m'havia comentat 

era poder fer la compareixença quan és substanciïn tota la resta de compareixences. 

Té tota la lògica del món i el diputat està amb el dret de dir: «Vull comparèixer una 

vegada puc escoltar el que diuen també la resta de compareixents». M'agradaria 

que consti en acta, donat que abans ho he dit de manera molt resumida i potser no 

ha quedat clar del tot.  

Si us sembla, que... Ai, perdó, perdó, perdó, perdó. Sí, sí, sí, sí. Diputat tens la 

paraula. No sé per què, però... Què demanes? 

Lorena Roldán Suárez 

No, no, no, és només per demanar si seria possible que llegís la relació de punts 

que passem ara a votació, perquè no tenim massa clar quines són les compareixes. 
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El president 

Sí. Molt bé, diputat, tens raó, té raó. Els llegiré, eh? És la, diguem-ne, la iniciativa 

808/13, eh? Sol·licitud de compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del 

Parlament, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació viscuda per una periodista 

del programa FAQS i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions 

similars. 

La 9 seria la Sol·licitud de compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i 

de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l'Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació 

viscuda per una periodista del programa FAQS i les denúncies d'altres periodistes 

que han patit situacions similars. 

I, per últim, és una Sol·licitud de compareixença del director del programa FAQS 

davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè informi sobre la situació viscuda per una periodista d'aquest 

programa i les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars 

Una, dos, tres, quatre, cinc compareixences, si no m'equivoco. D’acord?  

Hi ha alguna paraula més? Podríem passar a votació? Les fem per assentiment o 

votem? Bé, el diputat Tarradas segur que vol que votem. Per tant, ja ni pregunto.  

Vots a favor d’aquestes compareixences? 

Hi ha unanimitat, eh? Podem abaixar la mà. Gràcies. Hi ha unanimitat. Molt bé.  

Passem al següent punt, va, no parem, d’acord? Anem una mica amb retard, és 

l'últim dia i, per tant, demano... No passa res, si hem d'esperar una miqueta que 

vingui la presidenta, no passa absolutament res. Però sí que ja aprofito per demanar 

als flamants directors... A partir d'ara ja no seran directors en funcions, ja seran 

directors, eh? Potser m'equivoco, ja... (Veus de fons.) Eh? Com? (Veus de fons.)  

Ah, bé, doncs esperarem fins l'1 de setembre. Però en aquesta comissió ja, per no 

equivocar-me, ja els diré directors. Podeu venir, si us plau, els nous flamants 

directors, el Jordi Borda Marsinyach i el Sigfrid Gras Salicrú.  
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En aquestes cadires de gamers que tenim. I crec que la presidenta estarà a punt 

d'arribar. No passa res. Esperem un moment i ja està, eh? 

 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

 

Fitxer 14CCMA6 

 

El president  

Crec que estem tots els portaveus, per tant, reprenem la comissió. Si us sembla 

reprenem. I abans de reprendre la comissió, sobre aquest informe que ens han 

demanat que repartim, el director vol fer un aclariment sobre l'última plana... Tercer 

paràgraf? 

El director de Televisió de Catalunya (Sigfrid Gras Salicrú) 

Sí. Gràcies, senyor president. Bàsicament, perquè hi ha un error que és important. 

Si aneu al penúltim paràgraf de l'última pàgina, hi ha un punt on diu: «En aquell 

moment se'm trasllada la voluntat de la persona afectada de donar a conèixer els 

fets». No, no, és: «En aquell moment se'm trasllada la voluntat de la persona 

afectada de no donar a conèixer els fets», eh? Disculpeu l'errada, però, clar, és 

important perquè canvia molt les coses. 

Gràcies, senyor president.  

El president 

De res, aclarit. I també valdria la pena demanar als serveis de la Cambra que avisin 

els serveis de premsa que avisin d'aquesta clarificació que ha fet el director en tots 

els correus que puguin enviar sobre el tema aquest, perquè és una modificació 

rellevant. Sí. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'escridassada del diputat 
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Francesc de Dalmases a una periodista del programa «Preguntes 

freqüents» de TV3  

322-00109/13 

Molt bé. Anem a la primera pregunta, per tant? La primera pregunta la fa el Grup 

Parlamentari de Ciutadans, sobre el FAQS. Diputat, senyor Nacho Martín, quan 

vulgui, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Senyora Romà, la veritat és que aquests dies hem viscut uns 

dies realment vergonyosos per a la nostra comunitat i, en definitiva, per la llibertat 

de premsa a Catalunya. Des d'aquest punt de vista, a mi m'agradaria saber quines 

són les accions que des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que 

vostè presideix, tenen pensat encetar per evita aquesta mena de situacions de 

coacció i d'intimidació cap a periodistes de la televisió pública.  

Gràcies, senyor Romà. 

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyora, presidenta, quan vulgui.  

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyor diputat. Bé, doncs, com vosaltres heu pogut conèixer els 

fets, des del moment en què el consell ens en vam assabentar vam condemnar els 

fets. I, lògicament, en el marc del Consell i també de... Perdoneu, eh?, que veig que 

no havia encès el micro. 

En el marc del Consell de Govern de la Corporació i també amb les diferents 

direccions de la Corporació i els consells professionals, hem fet saber la necessitat 

de reforçar les mesures tant de compliment del llibre d'estil com de protecció dels 

professionals, d'acord? 

En el cas del llibre d'estil, estem incorporant a tots els contractes, també de les 

empreses externes que treballen amb nosaltres, la necessitat de compliment del 

llibre d'estil per contracte. I també pel que fa a totes les mesures de protecció per a 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

36 

assetjament sexual, etcètera, volem reforçar les mesures que donin cobertura tant 

als nostres professionals com també als professionals externs que treballen dins la 

corporació.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, presidenta. Diputat, aproximadament, li queden dos minuts. No 

constarà aquí, per la propera sí que... (Veus de fons.) Sí. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bé, senyora Romà. Jo crec que la responsabilitat de la corporació 

que vostè dirigeix és defensar els professionals de la ràdio i la televisió pública de 

Catalunya. I quan s'han produït uns fets absolutament impresentables, absolutament 

inadmissibles, com els que es detallen precisament en aquest informe que se'ns 

presenta avui, doncs jo crec que és la seva responsabilitat ser el més contundents 

possible, precisament en la defensa d'aquests professionals, d'aquests periodistes. 

També exigint el compliment del Reglament parlamentari quan el decòrum dels 

parlamentaris, dels diputats, és imprescindible que hi hagi aquesta defensa per part 

de la corporació dels periodistes perquè sinó, òbviament, els periodistes queden 

absolutament inermes a la intempèrie davant de situacions o de conductes com la 

relatada que va protagonitzar el senyor Dalmases.  

El que va passar, a parer nostre, és un cas paradigmàtic d'una actitud «gansteril»,  

d'una actitud de «matonisme» polític inacceptable en una democràcia sana. No és 

assumible, ni de bon tros, que un diputat, que un representant públic, que un 

governant, en aquest cas un representant públic, agafi pel canell una dona, per cert, 

amb una actitud que jo crec que, si més no, i des de la prudència ho dic, s'ha de 

posar en qüestió el seu respecte a la igualtat, la seva tendència cap a caires 

obertament masclistes i misògins. Jo crec que la seva actitud, hi insisteixo, és 

absolutament inadmissible.  

Ha de ser..., realment, hi ha d'haver una resposta contundent per part de les 

administracions, des del Parlament, des de la pròpia Corporació Catalana de Mitjans 
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Audiovisuals, perquè no ens podem permetre coaccions i voluntat d'intimidar 

periodistes que treballen a la ràdio i la televisió pública.  

L'informe que ens presenta avui el director de TV3 jo crec que és un bon 

començament, tenir aquest informe és interessant. Està molt bé el matís que 

comentava el senyor Gras perquè, efectivament, crec que és important.  

Aquí, la mateixa periodista, és fonamental preservar, en la mesura del possible, la 

seva intimitat i sé que és una cosa que ja no s'ha fet i en tot cas això està perdut, 

però era la seva voluntat i jo crec que és una situació que està vivint en la qual ella 

ha de ser una protagonista principal. Però, hi insisteixo, crec que el que ha passat 

aquests dies és una cosa que no pot tornar a passar. A mi em recorda actituds, hi 

insisteixo, pròpies d'entitats mafioses. I crec que aquesta manera de fer política és 

absolutament inadmissible.  

Em recorda la frase aquella de la senyora Ferrusola, quan va arribar el tripartit al 

poder, que deia... I, disculpi, president, acabo. 

El president  

Se li ha acabat el temps, sí. 

Ignacio Martín Blanco 

Que deia allò de: «Em fa l'efecte que m'han entrat a casa a robar». Crec que això és 

inadmissible. No sé com ho veu vostè, senyora presidenta. 

El president  

Gràcies, gràcies, diputat. Senyora, presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Bé, per respondre. Si es coacciona els nostres professionals, les víctimes no només 

són els nostres professionals, sinó que també és el conjunt de la ciutadania. Perquè, 

davant d'una coacció, la resposta per part dels professionals en l'exercici de la seva 

feina, llibertat d'expressió, del rigor en les entrevistes, no?, per tal de poder preguntar 

aquelles qüestions que consideren necessàries per donar la informació el més 
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complerta possible, acaba penalitzant la informació a la ciutadania. I sobre això és 

una de les qüestions que nosaltres, com a consell, voldrem treballar.  

Gràcies. 

El president  

Molt bé, presidenta, moltíssimes gràcies.  

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la investigació dels fets 

que es van produir en acabar l'entrevista del programa «FAQS» 

del 9 de juliol GP ECP  

322-00112/13 

Passaríem a la següent pregunta. És la pregunta número 2, del Grup Parlamentari 

d'En Comú Podem, sobre la investigació en el programa FAQS. Per fer la pregunta 

la diputada Susana Segovia té la paraula, quan vulgui. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Senyora Romà. Ja s'ha parlat del cas i, llavors, nosaltres sí que 

li volem preguntar si creu, com a presidenta del Consell de la Corporació, que el 

diputat Dalmases ha vulnerat el codi de conducta dels diputats d'aquest Parlament 

perquè, i cito textualment: «La col·laboració entre els diputats del Parlament i els 

mitjans de comunicació s'ha d'orientar a favor del dret a la informació i del dret dels 

ciutadans a poder tenir una opinió informada». I, a més a més, es diu que: «En les 

compareixences públiques davant dels mitjans els diputats del Parlament han de 

tenir cura de l'actitud, el llenguatge emprat i el tracte envers els professionals de la 

informació».  

Vostè creu que el diputat Dalmases va tenir una conducta que respecta aquest codi 

de conducta dels diputats? 

El president  

Gràcies, diputada. Presidenta, quan vulgui. 
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La presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Gràcies, president. Bé, crec que no em correspon a mi jutjar el senyor Dalmases, el 

senyor diputat Dalmases i el seu codi de conducta. És una qüestió que heu de 

debatre aquí vosaltres. En tot cas, nosaltres condemnem els fets que es van produir 

i els traslladem, donat que la direcció de televisió ens va facilitar un informe, perquè 

nosaltres li ho vam sol·licitar, dels fets que van ocórrer. 

Gràcies.  

El president 

Gràcies, presidenta. Diputada, quan vulgui. 

Susanna Segovia Sánchez 

Senyora Romà, condemna uns fets però no s'atreveix a dir si aquests fets en realitat 

suposen una vulneració del que seria el codi de conducta d'un diputat. Però és que 

acabem de llegir aquest informe que, honestament, com a informe, potser el títol li 

queda una mica gran perquè bàsicament és una transcripció de fets i de versions, 

no?, els de la productora i els del senyor Dalmases, que entenem que la seva 

compareixença, que no ha volgut fer avui, anirà en aquest sentit. Bàsicament, 

constata dues versions, però és que a les dues versions el que s'acaba reconeixent 

per part de les dues versions és que van haver-hi aquests intercanvis d'informació 

sobre com influir i incidir en el tractament informatiu d'una entrevista des d'un àmbit 

polític cap a un àmbit periodístic.  

Per tant, el que preocupa és que aquests fets que s'han sabut per la gravetat de la 

reacció quan, finalment, el resultat no va ser del gust de l'equip de la presidenta 

Laura Borràs, ara suspesa, doncs aquestes reaccions provoquen una reacció pujada 

de to i provoca unes agressions que són el que escandalitzen a tothom. Però el fons 

és aquesta ingerència i el fons és aquesta pèrdua de les formes. 

I que hi hagi una justificació de que tot allò va passar per la relació de confiança que 

suposadament, s'explica aquí, hi havia entre el diputat Dalmases i la periodista que 

va patir aquest atac i aquesta agressió, no fa més que encara enterbolir més.  
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Per tant, nosaltres considerem i li volem preguntar quines mesures pensen prendre. 

Perquè el fet que la persona no volgués fer el cas públic, la seva situació personal, 

no eximeix que es prenguin mesures des de la Corporació perquè això no pot seguir 

passant. Perquè una ve a pensar quantes vegades haurà passat això i no ens 

n’haurem assabentat. Perquè fins que no es publica als mitjans, si no s’arriba a 

publicar, no se n’assabenta ningú que va haver-hi una ingerència política en el 

contingut d'un programa informatiu amb unes molt males maneres, amb insults i amb 

cops, perquè això és el que diu la versió de la productora, tot i que el senyor 

Dalmases ho nega.  

Per tant, senyora Romà, s'ha de prendre alguna mesura més que fer un informe que 

és una transcripció, i aquestes són les mesures que li demanen. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. Senyora presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Efectivament, una de les qüestions que com a Consell ens 

preocupa és que puguin haver-hi, siguin quines siguin i sigui per qui sigui, 

ingerències, coaccions, i, finalment, que acabin en agressions, però busquen un 

pactisme en unes entrevistes.  

Per tant, aquest és el focus en el qual nosaltres ens estem en aquests moments 

preocupant, adreçant també a la direcció dels diferents mitjans, involucrarem els 

consells professionals i també els comitès d'empresa, perquè hem de prendre 

algunes mesures que protegeixin els professionals i també, alhora, que els recordin 

la possibilitat que han de poder tenir de mecanismes que, si és necessari, siguin 

anònims, però que permetin posar, diguem-ne, posar o fer públics qüestions que no 

s'haurien de produir i que per a nosaltres són fonamentals per garantir la llibertat 

dels professionals en l'exercici de la seva professió.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta.  
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'informe encarregat per 

la Corporació arran de la suposada intimidació als seus 

professionals  

322-00115/13 

La següent pregunta, la número 3, en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, la 

diputada Jenn Díaz, sobre les informacions aparegudes de suposada intimidació als 

professionals de la informació. Quan vulgui, diputada, té la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, voldríem començar la 

intervenció manifestant el nostre suport a la periodista que fa uns dies vam tenir 

coneixement i avui també amb l'informe i amb l'inici d'aquesta sessió de control, per 

la premsa, en primer lloc, que havia patit una situació de coacció política. 

D'entrada, com a feminista, i en nom del nostre grup parlamentari, no ens fa res 

reconèixer que sempre donarem suport a les víctimes en una situació de 

discriminació, desigualtat o abús de poder. Sempre seguirem la màxima, com fem 

en d'altres casos, del «Germana, jo et crec». I en aquest cas ho farem exactament 

igual. I si, després, un cop resolta la investigació, ens hem de desdir, no ens fa res 

fer-ho. Però, d'entrada, el nostre suport i tota la credibilitat.  

Dit això, i parlant més enllà del cas concret que ens ocupa, i tot i que no caldria 

recordar-ho ni en aquesta ni en cap altra comissió, defensem aferrissadament que 

els mitjans han de treballar sense pressions ni coaccions de cap tipus. Crec que 

estem dient una obvietat, potser encara més en la comissió de la Corporació.  

I també som conscients que les dinàmiques de la comunicació política doncs estan 

farcides de comportaments d'aquest tipus, sigui del color que sigui, que són 

inadmissibles.  

I en aquest sentit, també ens agradaria reivindicar, aprofitant l'avinentesa, que 

necessitem un canvi en les formes com es treballa des d'aquest Parlament i altres 

espais de poder en la comunicació política. En aquest sentit, doncs fem una crida, 
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no?, a fer una comunicació política i un comportament amb unes dinàmiques més 

feministes que no vagin tant des d'aquest punt de vista, no?, tant jeràrquic. 

Com a diputades, tenim o hem de tenir un nivell d'exigència a l'altura del nostre 

càrrec i, per tant, hem de ser ben curoses no només amb els periodistes, sinó amb 

totes les persones amb qui ens relacionem. Ser molt conscients del nostre lloc, que 

potser encara no ens ho sembla, que som persones percebudes amb poder i, per 

tant, l'abús de la nostra posició genera desigualtat en les nostres vinculacions. 

Sabem que des de la Corporació s'ha engegat un informe al respecte d'aquest cas i 

voldríem saber quin és el resultat de la investigació i quines són les mesures o eines 

per mirar de no repetir aquesta situació.  

I quan vam preparar aquesta pregunta no teníem aquest informe que hem pogut 

llegir i, per tant, tot i ser defensores de la presumpció d'innocència, com no podia ser 

d'una altra manera, doncs, si aquests fets es proven, si això que ens expliquen en 

aquest informe és veritat, és d'una gravetat bastant inusual i, per tant, les considerem 

del tot inadmissibles. Estem parlant, no?, d'unes situacions molt desagradables, 

parlem d'una situació en què es tanca una persona i són quatre contra un. I per tant, 

considerem que, si això es prova, és del tot inadmissible. 

El president 

Gràcies, diputada. Presidenta, quan vulgui, té la paraula. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyora diputada, com heu pogut veure en l'informe, és 

preocupant alguns dels detalls de l'informe. També estem pensant que, dintre de les 

mesures que podem impulsar per reforçar aquesta llibertat en la qual els 

professionals... 

 

Fitxer 14CCMA7 

...han d’exercir la seva professió, és limitar les persones que venen com a 

acompanyants de convidats a les entrevistes, d’acord? 
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Quan dintre d'un programa, en el marc de qualsevol programa, estem fent una 

entrevista, entenem que hi hagi algú del seu equip de comunicació, donat que pot 

requerir d'un cert, diguem-ne, suport d'informació, etcètera, i per tant, vingui algun 

acompanyant. Però també creiem que potser podríem, com a corporació, prendre 

algunes mesures, encara que siguin de recomanacions, per tal que ajudin a què els 

professionals se sentin lliures i amb tranquil·litat i confortables de cara a les 

entrevistes que estem fent, les preguntes que fem i les repreguntes que, com a 

professionals, consideren necessàries de fer. 

Gràcies. 

El president 

A vostè, presidenta.  

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'informe encarregat per 

la Corporació amb relació a l'incident entre un diputat del 

Parlament de Catalunya i una professional del programa «FAQS»  

322-00120/13 

Següent pregunta sobre el mateix tema. En nom del Grup Parlamentari de 

Socialistes Units per Avançar, la diputada Beatriz Silva. Quan vulgui, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo  

Sí, señora Romà, la Corporación, tal como ha comentado nuestro compañero, 

anunció una investigación en torno al incidente que protagonizó un diputado de este 

Parlament, el señor Francesc de Dalmases, que abroncó a una periodista del 

programa FAQS en unos términos que son intolerable, tal como se desprende del 

informe que usted acaba de entregarnos y que a mí ahora, al leerlo, me parece aún 

más grave de lo que había leído por la prensa.  

Sabemos que la Corporación ha condenado los hechos y ha abierto esta 

investigación, algo que creemos que era imprescindible, pero creemos también que 

es imprescindible las medidas que se van a adoptar en relación a los procedimientos 
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y a los protocolos que eviten que situaciones como esta puedan producirse en TV3 

o en Catalunya Ràdio.  

Yo creo que usted es consciente que este episodio está haciendo mucho daño a la 

imagen de nuestra televisión pública. Las redes sociales están llenas de comentarios 

de la gente, se pregunta cómo es posible que una persona que vino como 

acompañante de una entrevistada haya podido encerrarse con una profesional de la 

casa y abroncarla en unos términos y una forma que no sólo no se corresponden 

con el código de conducta que estamos obligados los diputados y las diputadas de 

este Parlament, sino con el código de conducta de cualquier persona que accede a 

las instalaciones de TV3. 

Me gustaría saber si usted piensa qué falló para que esto se produjera y si tiene 

constancia que se hayan producido otras situaciones similares que los medios no 

hayan tenido conocimiento. 

En esta comisión desde mi grupo parlamentario hemos hecho muchas preguntas en 

relación a los pliegos de condiciones que se hacen con las productoras externas, 

justamente porque nos preocupa que cumplan los mismos criterios y utilicen los 

mismos códigos de conducta que los programas de la casa. De alguna manera, a 

mí, personalmente, me cuesta pensar que este mismo incidente se habría producido, 

por ejemplo, en los informativos. Quizá me equivoco, y me gustaría si puede decirme 

algo más al respecto.  

Yo tengo el contrato que hizo en su día la Corporación con este programa, es un 

contrato estándar, similar al que se hace con otras productoras externas y nunca se 

explicita de alguna manera el control sobre estas situaciones ni tampoco que tengan 

que cumplir el libro de estilo, algo que usted acaba de mencionar y que nosotros 

creemos que es muy importante.  

Lo que está claro es que esto no puede ocurrir en la sede de una empresa pública y 

me gustaría si usted puede asegurarnos hoy aquí… 

El president 

Gracias. 

Beatriz Silva Gallardo  
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...que se harán los cambios para que no volvamos a tener un informe así sobre 

nuestra mesa. Gracias. 

El president 

Gracias, diputada. Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyora diputada, en les darreres setmanes, justament, hem 

demanat al Consell de la Corporació que tots dos contractes que fem amb empreses 

externes incorporin el compliment del llibre d'estil, el mateix que exigim als nostres 

professionals. Creiem que hem de tenir el marc, i el contracte ens ho dona, el dret 

d'exigir-lo als professionals que treballen amb les empreses per les quals nosaltres 

fem també i elaborem productes audiovisuals.  

A més a més d'això, creiem també molt necessari revisar els mecanismes de 

transparència i de governança d'aquests programes. Evidentment, aquesta és una 

situació que no s'hagués hagut de produir, però necessitem tenir tots els 

professionals de la Corporació la tranquil·litat que, quan es produeix qualsevol tipus 

d'ingerència, hi ha mecanismes que permeten traslladar-la on toqui per tal d’actuar, 

actuar o posar els mecanismes necessaris per poder protegir aquests professionals.  

Gràcies. 

El president 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre 

l'escridassada del diputat Francesc de Dalmases a una periodista 

del programa «Preguntes freqüents» de TV3 

323-00164/13 

Passem a la següent pregunta, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, eh?, 

també sobre el mateix tema. Ignacio Martín, té la paraula quan vulgui. 

Ignacio Martín Blanco 
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Gràcies, president. Senyor Gras, ben trobat i enhorabona pel seu nomenament. És 

important tenir aquest informe que vostès ens presenten avui, que, com deia la 

senyora Segovia, diguem-ne, que és una mica escàs en conclusions, és, diguem-

ne, molt gràfic en la descripció dels fets, però molt poc pràctic a l'hora d'extreure 

alguna conclusió sobre el que va passar.  

Però sí que m'agradaria conèixer, senyor Gras, la seva opinió sobre els fets, sobre 

el que ha passat entre..., el que va fer el senyor Dalmases a TV3. I si vostè creu que 

això doncs és una cosa aïllada o podem considerar que és una pràctica relativament 

habitual en els mitjans de comunicació i per part, concretament, del senyor 

Dalmases, que ja alguna altra notícia en aquest sentit se n'ha publicat. 

El president  

Moltes gràcies, diputat. Senyor Gras, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Miri, aquests fets jo crec que són 

uns fets absolutament aïllats, eh? Gent que surt descontenta d’entrevistes, n’hi ha 

molta, vull dir que surt descontent. Però hi ha certs límits que, segons l'informe, s'han 

pogut ..., segons ens explica la productora, s'han traspassat i són fets que no es 

poden traspassar, no? 

Dir que l'informe tampoc és només una exposició de fets. També exposa que 

nosaltres ens vam posar en contacte amb la productora quan vam sentir que hi havia 

hagut algun incident, la productora en cap moment ens va donar sensació de 

gravetat i van ser ells qui ens van dir que aquesta periodista no volia parlar d'això i 

ens vam posar a la seva disposició tant la direcció com els consells professionals i 

d'empresa per si volien fer algun tipus de comunicat o alguna queixa, cosa que no 

va arribar fins que això es va destapar.  

A partir d'aquí, clar, incidents no ens agraden ni aquí ni a cap lloc, no? I a TV3 menys 

perquè és casa nostra o Catalunya Ràdio, no? 

I com ha dit  també la presidenta, estem estudiant moltes mesures, com, per 

exemple, aplicar als convidats els codis ètics que apliquem als nostres treballadors. 

El president 
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Moltes gràcies, senyor director. Senyor diputat, quan vulgui. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bé, senyor Gras, vostè té una tasca realment difícil, vostè i el 

senyor Borda i la senyora Romà tenen una tasca realment difícil al capdavant d'uns 

mitjans que estan, deixi'm que li digui, amb tot el respecte, extremadament 

desacreditats a la nostra comunitat, per una part, si més no, important de la 

ciutadania de Catalunya.  

Jo el convido, senyor Gras, a comportar-se no com un comissari polític, sinó com el 

director de la televisió del conjunt dels ciutadans de Catalunya, igual que el senyor 

Borda, igual que la senyora Romà. Crec que estan vostès davant de l'oportunitat de 

deixar enrere un període de degradació absolutament inadmissible dels nostres 

mitjans públics. I en aquest sentit, doncs, jo crec que actituds com les que hem viscut 

del senyor Dalmases han de ser combatudes de forma molt oberta i molt contundent 

perquè quedi ben clar que aquesta politització de la nostra televisió no serà 

admissible d'ara endavant.  

Nosaltres, des del Grup Parlamentari de Ciutadans, ja li dic que no som especialment 

optimistes en que això pugui ser així. Els concedim, diguem-ne, el benefici del dubte 

i, en tot cas, aquests dies de..., no cent, perquè no seran cent dies, però sí uns dies, 

diguem-ne, de confiança, perquè insistim en la necessitat de tenir uns mitjans de 

comunicació públics mínimament equànimes. No parlaré d'objectivitat, no..., però sí 

de neutralitat i d'equanimitat. I això és el que li demanem des del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, senyor Gras, i també a vostè, senyor Borda, i a vostè, senyora Romà.  

Creiem que és absolutament imprescindible que millorin en el prestigi i en la imatge 

dels nostres mitjans de comunicació i que lluitem, precisament, contra aquest intent 

de determinats partits polítics de capitalitzar i patrimonialitzar les institucions, també 

els mitjans públics.  

Gràcies, president. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'incident 

entre la presidenta del Parlament de Catalunya i la plantilla del 

programa «FAQS»  

323-00165/13 

La següent pregunta, també adreçada al director, sobre els mateixos temes, el 

mateix tema. En nom del Grup Parlamentari de VOX té la paraula el diputat Alberto 

Terrades, quan vulgui. 

Alberto Tarradas Paneque 

Muchas gracias, presidente. Señor director, ¿qué valoración hace la dirección de 

TV3 del incidente ocurrido entre Laura Borràs, su equipo, el señor Dalmases, al 

programa FAQS? 

El president 

Sí, senyor director. Quan vulgui, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, em remeto al comunicat de condemna 

que ja va fer la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Em mereix aquesta 

opinió. 

El president 

Gràcies, director. Diputat. 

Alberto Tarradas Paneque 

Gracias, presidente. La semana pasada se produjeron unos hechos que nos dejaron 

a todos perplejos, y es que la ya expresidenta y presunta corrupta Laura Borràs fue 

entrevistada en el conocido programa separatista Preguntes freqüents. Laura Borràs 

fue preguntada por su inminente enjuiciamiento por corrupción. Recordemos que la 

señora Borràs está imputada por fraccionar contratos y beneficiar ilegalmente a su 

coleguita narcotraficante mientras ejercía la presidencia de las letras catalanas.  

Por lo visto, la burguesía separatista pues no lleva demasiado bien eso de que los 

periodistas les haga preguntas, igual alguna un poquito incómoda y fuera de su 

órbita ideológica. A 
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Al terminar, el diputado Dalmases se encerró en una sala con una de los periodistas, 

a quien, según cuentan los testigos, abroncó de forma extraordinaria, con violencia, 

autoritarismo y llegando incluso a golpear objetos, quedando perplejos e incrédulos 

todos los que fueron testigos de esa escena que, francamente, resulta dantesca.  

Yo les pregunto también a ustedes: ¿así es como la burguesía separatista trata a 

los periodistas?  

Miren, es que al final lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a untar con 

dinero público a los medios de comunicación, comprar voluntades y utilizar las 

televisiones como su cortijo particular. Están acostumbrados a que les pongan la 

alfombra roja y a blanquear delincuentes, etarras, presuntos corruptos, a costa, por 

supuesto, del dinero de todos los catalanes. Y por una vez que les hacen una 

pregunta sobre un tema que les puede incomodar un poco, pues sale gente como el 

diputado Dalmases humillando a un periodista, abroncando violentamente, tal y 

como han relatado los testigos y como hemos podido ver en el informe que 

amablemente nos han facilitado. 

Esta es la verdadera cara del separatismo, o haces lo que yo digo o voy a por ti, se 

comporten como auténticos caciques, pasando por encima de todo el mundo para 

cumplir sus objetivos ideológicos.  

La verdad es que son ustedes una panda de matones, están acostumbrados a 

utilizar el dinero que espolian a los trabajadores catalanes para comprar voluntades, 

comprar medios de comunicación. Y si no están dispuestos a comportarse como 

personas civilizadas, que hemos visto como en multitud de ocasiones pues no lo 

están, pue yo les recomiendo que se vayan yendo ya, porque si no será VOX quien 

les barra de las instituciones.  

Muchas gracias. 

El president 

Senyor director, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Vaja, em sembla que tampoc hi 

havia cap pregunta, no? aleshores, tampoc no sabria ben bé què contestar-li perquè 

no he trobat cap pregunta concreta en el que ha dit, no? 

En tot cas, em remeto a les paraules de la presidenta i als comunicats que s'han fet 

i a l'informe que els hem repartit. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, senyor director.  

I, en principi, hauríem de canviar de tema. Però, efectivament, ara... (Francesc Ten 

i Costa demana per parlar.) Francesc, digues, sí. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, senyor president. Em sap greu tornar a intervenir pel mateix que he 

intervingut en aquella qüestió d'ordre anterior.  

Demano que es retiri l'expressió «narco-presidenta» que ha tornat a fer servir el... 

(Remor de veus. Veus de fons.)  

Doncs, en tot cas, el que anava a demanar-li també, si no ha dit això, que l'expressió 

«son ustedes una panda de matones». A mi em sembla que l'esperit acusatiu i 

gracieta que, contínuament, el diputat Tarradas fa servir s'hauria de repensar des de 

la Mesa del Parlament o de la Corpo.  

Gràcies. 

El president 

Molt bé. Traslladarem a la Mesa del Parlament la seva queixa. I, efectivament, estem 

en el torn de preguntes a la corpo, eh? Demano a tots els diputats que en aquesta 

última comissió, abans d'anar-nos de vacances, tinguin la màxima cura en les 

nostres expressions.  

Diputat Nacho Martín? 

Ignacio Martín Blanco 
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President, sé que no li estem posant fàcil, però la meva pregunta, la meva repregunta 

no ha estat resposta pel senyor Gras. No per falta voluntat seva, sinó perquè ha 

passat vostè directament, amb el tràfec de les preguntes, a la següent pregunta. No 

hi ha hagut resposta del senyor Gras. Jo no tenia clar si dir-li res, però és veritat que 

m'ho recorden i em diuen: «No ha contestat el senyor Gras a la teva pregunta, a la 

teva invitació a no comportar-se com un comissari polític». 

El president 

Potser m’he accelerat. Tinc moltes ganes d'acabar aquesta comissió, eh?, no sé si 

es nota. 

No tinc constància del temps que portava, crec que no portava gaire temps. (Remor 

de veus.)  Per tant... (Veus de fons.) Sí, doncs té la paraula per mirar de contestar el 

diputat Nacho Martín Blanco, de Ciutadans. 

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, bé, em dirigeixo a vostè, senyor 

diputat. Moltes coses que ha dit són els nostres objectius, justament, no? Discrepo 

de vostè en moltes valoracions que ha fet dels últims temps. Crec que també hi ha 

hagut..., podem haver comès algun error, errors, en comet tothom, però discrepo de 

la gravetat i d’aquestes afirmacions que fan tan greus sobre l’etapa passada, no?  

On, per cert, jo també tenia un càrrec de responsabilitat, amb el qual també és lògic 

que discrepi, no? 

El que li diré... 

 

Fitxer 14CCMA8 

 

...és que la màxima pluralitat, ser la televisió de tothom, no ser la televisió d'una part, 

sinó accedir a nous públics, a noves zones de Catalunya on tenim poca implicació, 

que tots els grups se sentin representats és la màxima voluntat que tenim tant des 

de TV3 com des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

Gràcies. 
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El president  

Moltes gràcies, senyor director.  

Passaríem ara a la següent pregunta, eh? La següent pregunta era sobre aquestes 

del procés de selecció del director de Televisió de Catalunya i del director de 

Catalunya Ràdio, que, de fet, ja està substanciat en aquesta comissió. Són tres 

preguntes que podrien decaure.  

Efectivament, als diputats els hem ofert la possibilitat de canviar la pregunta, de 

retirar-la o de posposar-la. Crec que la diputada Susanna Segovia ens ha demanat 

a la Mesa la possibilitat de fer una pregunta també sobre el mateix tema que estem 

ara. Per tant, com estem en el mateix tema, ho faríem. Des de la Mesa no tenim 

inconvenient que pugui fer la pregunta sobre aquest tema. Quan vulgui, té la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Sí, gràcies, president. El canvi a la pregunta, a banda de pel fet que ja s'ha sustentat, 

era a partir també d'aquest informe que se'ns ha lliurat en mà i, per tant, la volia 

adreçar al senyor Sigfrid Gras, com a director de TV3. 

A partir del que vostè mateix ens ha traslladat amb aquest informe, clar, es dedueix 

que en realitat vostè va tenir coneixement del que va passar poc després dels fets 

que van passar. Per tant, com comentava abans, més enllà del fet que aquella 

persona, la periodista agredida i coaccionada, no volgués aixecar-ho més i que la 

productora tampoc, entenem que vostè, com a director de TV3 en aquell moment, 

havia de prendre ja mesures en aquell moment, perquè a vostè ja se li va traslladar 

que va haver-hi un intent de coacció, un intent de coacció forçat cap a una periodista 

que estava treballant per a una productora per a un dels principals programes 

informatius de TV3.  

Per tant, el que sí que li volem preguntar és què va fer vostè després que va tenir 

aquesta informació, més enllà del fet que la periodista no volgués fer res més. Vostè, 

entenem, que com a director de TV3, alguna cosa devia fer? I això és el que li 

preguntem. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. Senyor director, quan vulgui. 
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El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, a veure, nosaltres no vam tenir 

coneixement de la gravetat d'aquests fets fins que van ser publicats. Nosaltres el 

que vam tenir coneixement és que hi havia hagut un incident, que hi havia hagut 

crits, que no és el mateix que l'informe que tenen vostès, que és el que vam saber 

més tard.  

Davant aquesta possibilitat que aquests crits haguessin suposat alguna cosa més, 

que ara veiem en aquest informe, el que vam fer va ser posar, si hi havia hagut algun 

problema greu, a disposició de la productora la direcció de TV3. Van dir que ho 

parlarien i fins avui, bé, fins avui no, fins que va sortir publicat, no?  

Aleshores, el primer que vam fer va ser reaccionar. Ara, si a mi em diuen que hi ha 

hagut crits, però que no passa res, que ja s’ho parlaran entre ells i, si volen fer alguna 

cosa, ja ho diran, doncs és... I això va ser en el minut u, quan van sentir que feien 

crits. El que no podem fer és prendre actuacions d'una cosa que no sabem la 

magnitud i que no se'ns va traslladar en un primer moment. 

El president 

Moltes gràcies, director. Diputada, quan vulgui. 

Susanna Segovia Sánchez 

Clar, una mica és el que comentava a l'anterior pregunta la presidenta del Consell 

de la Corporació. És a dir, si no arriba a publicar-se al diari i a Nació Digital, què 

hagués passat amb aquest cas? I per tant, quants altres casos semblants poden 

haver-hi hagut que com que no s'ha traslladat la magnitud del que ha passat, han 

passat completament desapercebuts i potser això ha estat una constant que no s'ha 

fet pública i, per tant, no ho sabem si ha passat o no ha passat?  

Com pot entendre, amb l'informe que ens han donat, que entenem que l'única part 

que aporta vostè és l'última pàgina, justament, bàsicament, fa una altra vegada una 

relació dels fets, sense especificar ni quines mesures ni quines actuacions ni quina 

resposta hi ha des de la direcció de TV3. Creiem que ara, com a director, a més a 

més confirmat, cal alguna cosa més, perquè és que aquest informe és una 
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transcripció de versions i després vostè fa un resum de versions també. Entenem 

que ha d'haver-hi alguna iniciativa més, que vostè s’ha d’apropiar d’això.  

I, sobretot, sí que ens preocupa, i és el que li voldríem preguntar, si hi ha hagut més 

casos d'aquests que n'han tingut constància, però com que no s'ha traslladat la 

gravetat, que entenc que la gravetat es refereix a la intensitat dels crits, perquè és 

que jo entendria que si em diuen que hi ha hagut crits cap a una periodista que 

treballa a TV3 ja és prou greu, més enllà de la magnitud dels crits que es puguin 

traslladar.  

Per tant, entenem que en aquest cas va haver-hi una deixadesa de funcions de vostè 

com a director de TV3 a l'hora de donar resposta a això. I que si no s'hagués publicat, 

potser no necessitaríem ni parlar i allò hagués passat com si res. 

El president 

Gràcies. Gràcies, diputada. Passem a la següent pregunta... (Veus de fons.) Ah, 

perdó, sí, quines ganes. (Rialles.)  

Director, disculpi. Quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Gràcies, diputada. A veure, primera, a nosaltres casos 

com aquest, jo porto cinc anys de cap de continguts, no n'ha passat cap, eh? Jo no 

en tinc constància cap, amb el qual... Per això dic que considero que és un fet aïllat.  

Segona. Si cada vegada que algú amb la importància de fa un crit amb algú altre, 

que està prohibit al nostre codi, saps?, cridar-se, escridassar-se públicament, 

haguéssim de prendre una acció, que la vam emprendre. És que, o sigui, repeteixo, 

nosaltres ens vam posar en contacte amb la productora, que va ser qui va treure 

ferro i que va dir que la persona no volia fer cap reclamació. Aleshores, el que no 

podem fer és que si ens posem en contacte i ens diuen que no té cap importància i 

que la persona no vol dir res, no sé quina investigació havíem d'obrir, sincerament, 

sap? Perquè els fets van anar així. 

Aleshores, jo crec que vam actuar de forma correcta. Si vostè creu que no, doncs, 

evidentment, està en el seu dret, però nosaltres considerem que l'actuació va ser 

absolutament correcta per part de TV3. 
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Gràcies. 

El president 

A vostè, director. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els nous directors de 

Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (retirada) 

322-00114/13 

Però passem a la pregunta número 8, que jo crec que quedaria retirada.  

I a la número 9, com hem dit al començament, oferim al diputat la possibilitat de 

repreguntar també sobre el tema aquest del FAQS. Adreçaria la pregunta al director 

o a la presidenta? 

Xavier Pellicer Pareja 

Si al director , si us plau. 

El president  

Perfecte, al director. Per tant, senyor director, si no té inconvenient, faríem l'última 

pregunta sobre el tema FAQS. Diputat, quan vulgui. 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí, en la línia de la diputada Segovia, també i... Bé, bàsicament, iniciar preguntant-li 

quins són els protocols dels que disposa TV3 davant situacions de presumptes 

agressions, ja sigui interns, ja sigui entre treballadors i treballadores, o ja sigui, com 

és el cas actual, entre treballadors i treballadores, siguin de programes externs o 

siguin de la pròpia plantilla de TV3 i representants polítics o diputats o diputades. 

Gràcies. 

El president  

A vostè, diputat. Director, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies, senyor president. Senyor diputat, nosaltres tenim un codi intern de relació 

entre els treballadors que regula les normes de contacte, les normes de convivència, 

etcètera, etcètera, no? En cas que hi hagi algun incident, el que hem de fer és 

també.., es posa en mans, en coneixement de recursos humans. Recursos humans 

és qui investiga i qui determina si fa falta obrir un expedient o alguna sanció, etcètera, 

etcètera. Això a nivell intern, no? 

A nivell extern, li repeteixo, estem revisant..., no ens hi hem trobat mai amb una cosa 

així, llavors estem revisant els protocols de cara al futur, per evitar que gent que 

procedeix de fora pugui fer..., puguin succeir incidents d'aquest tipus, no? 

El fet que jo mateix truqués a la productora és perquè pensava que hi havia d'haver-

hi alguna cosa més, cosa que no va passar, no? 

També els recordo que el Preguntes freqüents és un programa que ja ha acabat, 

que això va passar al penúltim programa, si no m'equivoco, i que la temporada que 

ve no continua. Aleshores, diguem que... A Preguntes freqüents segur que no torna 

a passar, però, en tot cas, reforçarem les mesures per si..., que no ens passi en 

qualsevol programa. 

El president 

Sí, diputat, quan vulgui. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, president. Bé, senyor director, és que no..., francament, no em convencen 

gens les explicacions, l'informe que s'ha traslladat ens sembla que no és un informe, 

que és absolutament deficient quant a informació. I em sembla que com a director 

d'una televisió pública i davant d'uns fets com els que s'estan denunciant, més enllà 

de l'interès de la pròpia persona afectada, com ja ha dit la pròpia directora de la 

corporació, hi ha l'interès i el que suposa pel dret a la informació i, per tant, per a tots 

els ciutadans i ciutadanes i per als propis periodistes i per al seu exercici 

d'informació.  

I això, molt més enllà del que pugui dir el programa o del que pugui dir la productora, 

entenem que requereix d'una investigació a fons i que requereix d’una investigació 
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a fons, ja no només pels fets i per la persona afectada, sinó per tots els drets i deures 

que es veuen afectats.  

Per tant, el que sí que els demanaríem és que en el temps més breu possible es 

pogués posar en marxa un protocol perquè aquests fets no es poguessin repetir i, 

en cas que es repetissin, vinguin d'on vinguin i sigui en la situació que siguin, s'hi 

pugui donar una resposta que estigui a l'alçada.  

Nosaltres pensem que la resposta no està a l'alçada, que aquest informe no es pot 

qualificar l'informe, que aquí es tracta d’una versió, una segona versió i, al final, una 

breu justificació, que em sembla que és més per sortir del pas que per arribar al fons 

de la qüestió. I em sembla que això no respon a la gravetat dels fets. I no respon a 

la gravetat dels fets concrets i no respon tampoc a les denúncies posteriors, eh?, 

que també han sortit i que també han sortit a la llum a diversos mitjans per part de 

periodistes de Catalunya Ràdio, en aquest cas, i per tant també fer-li aquesta 

sol·licitud a la direcció de Catalunya Ràdio, i per part de periodistes vinculats a 

l'Agència Catalana de Notícies, que, malgrat no sigui àmbit de control en aquesta 

qüestió, em sembla que, per tant, és una situació bastant generalitzada. 

I més enllà del cas concret, que per a nosaltres no es tracta d’anar al cas concret i 

anar #(10.23) el cas concret, del que es tracta és d'aprofitar aquest cas perquè 

s'aturin les pressions polítiques i de partits cap a periodistes. 

I pensem que vostès, com a directors i directores, són els màxims responsables de 

que això no passi. I que no ens val amb fer un informe de situació per passar el 

tràmit, sinó que el que han de fer és estar al costat dels treballadors i treballadores i 

donar resposta a una situació que s'ha pogut donar de greuge i que els impedeix fer 

la seva feina i que, per tant, vulnera no només els seus drets, sinó també els drets 

de tots els ciutadans i ciutadanes. 

Gràcies. 

El president 

Moltíssimes gràcies a vostè, diputat. Director, quan vulgui, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies, senyor president. Senyor diputat, estic d'acord que hem de millorar i 

millorarem i estem millorant els protocols per evitar que aquestes coses passin, no? 

Jo de l'informe, sincerament, tampoc sé què més volíem que hi poséssim, perquè 

nosaltres tenim gent dintre de la casa que l'únic que van sentir va ser algun crit, tenim 

la versió de la productora, tenim la versió del senyor diputat, però tampoc no tenim 

res més. Aleshores, no tenim càmeres que ho gravessin o..., el servei de seguretat 

en aquell moment. Bé, era un dissabte a la nit, això també penso, que a TV3 tampoc 

no és el mateix que passin coses a les deu del matí que un dissabte a la nit, no? 

Lamento que no consideri correcte aquest informe o insuficient. Em va semblar que 

havíem de ser transparent amb les dues versions, que és el que hem fet. Però 

capacitat d'anar més enllà, fora demanar una investigació o voler posar una 

denúncia, que no ho fèiem nosaltres, que haguessin de posar. Aquest programa és 

d’una productora externa que va tenir un problema amb un convidat.  

Ens en preocupem perquè passa a les nostres instal·lacions i això ens preocupa 

moltíssim que passi a casa nostra, eh? I, evidentment, a nosaltres ens preocupa 

moltíssim i som els primers a lluitar perquè això no passi més, ni aquí ni enlloc. 

Nosaltres la nostra obligació és defensar els nostres treballadors, els nostres 

periodistes, i volem defensar-los i, com som un mitjà de comunicació important, en 

nom de TV3, però també en nom de tots els mitjans de Catalunya.  

El que hem d'impedir és que situacions com aquesta es repeteixin. I en això estem, 

però, vaja, també vull dir-los que en el cas de TV3 ha sigut un cas aïllat, diguem. 

Que en tinguem coneixement, no en tenim de cap més. 

El president 

Moltes gràcies, director.  

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les mesures previstes per 

a evitar la normalització d'expressions insultants contra Espanya 

en els mitjans de la Corporació 

322-00110/13 
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Passem a la següent pregunta, al següent bloc, sobre organització i funcionament 

de la CCMA. En aquest cas, seria la pregunta número 10. I la farà en nom del Grup 

Parlamentari de VOX, és sobre el tema de les expressions que s'utilitzen, que són 

insultants, i la fa a la presidenta de la Comissió. 

Alberto Tarradas Paneque 

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyora presidenta Romà. Le vuelvo a formular 

una pregunta que nunca hemos obtenido una respuesta clara. ¿Qué medidas van a 

tomar para evitar que se siga insultando a muchos colectivos, a España, a los 

españoles, votantes de partidos en concreto, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado? ¿Qué medidas van a tomar para que no se produzcan ese tipo de insultos? 

Gracias. 

El president 

Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyor diputat. Els membres del Consell de Govern i també els 

directors dels mitjans no estem d'acord amb insults a ningú, a ningú, ni a la 

corporació, dins del que és l'elaboració dels continguts, ni tampoc fora de la 

corporació. Per tant, no és del nostre grat que s'insulti a algú.  

Ara bé, tenim un llibre d'estil, que regeix el comportament dels nostres professionals 

en elaboració de continguts de la corporació. I tot allò que passi dins un marc de la 

llibertat d'expressió dins d'un programa d'humor i sàtira, ho respectem.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Diputat. 

Alberto Tarradas Paneque 

Gracias. Mire, si preguntamos a cualquier persona porqué motivo es conocido la 

corporación catalana y, concretamente, su buque insignia, TV3, es y responderán 
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que por ser un medio íntegramente separatista y por sus constantes insultos a 

España, a los españoles y a otros colectivos.  

Y, la verdad, es así. Está a la vista de todos, lo vemos todos los días y todos los 

meses venimos a esta comisión, ¿eh?, para exigir a la dirección y al equipo de 

Gobierno que terminen, de una vez por todas, con los insultos, las amenazas, las 

humillaciones, las llamadas a la violencia, protagonizada, no por un programa de 

sàtira, en muchísimos programas, protagonizadas por presentadores y 

colaboradores de la casa.  

TV3 y Catalunya Ràdio se han dedicado sistemáticamente a recopilar una serie de 

personajes relevantes, ponerles un sueldo, darles un espacio en horario abierto para 

que puedan soltar todo tipo de barbaridades sin que tenga ningún tipo de 

consecuencia.  

Y es que en toda España son conocidos los... 

 

Fitxer 14CCMA9 

 

...los protagonistas de sus programas por insultos. Hemos visto como se burlaban 

de los católicos. Hemos visto varias muestras lamentables de antigitanismo y, 

gracias a la presión que hemos ejercido en esta cámara y, sobre todo, la presión 

que han ejercido las asociaciones gitanas, ustedes han tenido que pedir perdón. Aun 

así, no se ha tomado ninguna medida más y esa gente sigue ahí cobrando dinero 

público.  

Hemos visto otro clásico del separatismo, que es el odio a los andaluces. Y tengo 

que recordarle que, aunque algunos aquí pues se puedan sentir que son una raza 

superior o que son algo más, pues somos muchos los hijos y los nietos de andaluces 

que han venido a esta tierra a trabajar y que ha levantado Cataluña como nadie.  

Y, por supuesto, otra marca de la casa, que es el, con perdón, el «puta España» y 

llamarnos ñordos. Eso, claro, cuando no hacen los llamamientos a apedrear a la 

policía, a los españoles.  
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Yo no sé si a ustedes se les da vergüenza, no sé si les repugna, incluso, ese tipo de 

comentarios. A mí, la verdad, no solo me da vergüenza, sino que, además, me 

entristece profundamente porque es una pena que una tierra tan maravillosa como 

Cataluña pues todas las semanas esté abriendo portadas con escándalos como 

este. Ya nadie se acuerda de la Cataluña de los Juegos Olímpicos, sino sólo se 

habla de las barbaridades que protagoniza TV3 en televisión, de la corrupción de los 

Pujol, de los contenedores quemados, de una presidenta que se niega a dimitir, de 

las calles comidas por la inmigración ilegal y descontrolada, por la inseguridad 

creciente. Esta es la imagen actual de Cataluña. Los responsables están aquí 

sentados. Y ustedes, lamentablemente, son sus voceros y propagandistas… 

El president 

Diputat, se li ha acabat el temps.  

Alberto Tarradas Paneque 

...de la misèria a la que nos... 

El president 

Moltes gràcies, se li ha acabat el temps. Senyora presidenta. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Hi ha gèneres que poden resultar incòmodes i, tot i això, si 

compleixen dins del marc que tenim el llibre d'estil, nosaltres el respectem. Això no 

vol dir que, personalment, doncs crec que hi ha moltes maneres de fer humor i no 

necessàriament cal estirar d'insults o de paraules que facin que altres persones s'hi 

sentin incòmodes.  

Però, en tot cas, el que jo pugui estar d'acord o no d'acord en determinats insults no 

vol dir que dins un marc d'ironia i d'humor d'un determinat programa en determinats 

moments s'hagin utilitzat aquestes expressions. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, directora, presidenta.  
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'estratègia dels mitjans 

de la Corporació respecte a la llengua catalana  

322-00117/13 

Passem a la següent pregunta sobre el tema..., sobre l'estratègia dels mitjans de la 

Corporació Catalana respecte a la llengua. La farà en nom del Grup Parlamentari de 

la CUP, el seu portaveu, el diputat Xavier Pellicer. Quan vulgui, té la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí, gràcies, president. Senyora Romà, perquè és una qüestió que ja hem parlat en 

diverses ocasions i hem traslladat, pensem que en una situació com l'actual és més 

necessari que mai que també des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

hi hagi un plantejament a curt, a mitjà i a llarg termini sobre el català, sobre el 

desplegament del català i sobre la seva implementació i manteniment de la seva 

robustesa.  

Ens agradaria saber si hi ha alguna proposta de pla de treball i, per tant, alguna 

definició més enllà de les qüestions concretes que ens han anat plantejant en 

diverses comissions o en diversos àmbits sectorials o accions puntuals. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entenem que és 

un dels principals instruments que tenim com a país per a la promoció de la llengua 

i la cultura catalana. I així ho fem constar als nostres professionals i cada dia crec 

que a través dels mitjans que actualment tenim doncs vetllem per aquesta voluntat.  

També és veritat que tenim un repte per davant molt gran i que com a corporació 

l’entomem o el volem entomar, i d'això en el pla estratègic també en sortirà, que és 

que també sigui un dels principals instruments en la normalització de la llengua 
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catalana en l'àmbit digital. Per tant, segurament, en les properes passes que haurem 

d'entomar a partir del pla estratègic i del nou contracte programa, el qual haurem de 

treballar intensament en els propers mesos, és justament per tenir els recursos, les 

dinàmiques internes i els processos necessaris per la presència del català, no només 

en els mitjans audiovisuals que ja tenim, sinó també en l'entorn digital. D’acord? 

Quan a partir de la tardor tindrem la programació, veureu que, evidentment, tot el 

que són els continguts doncs tenim molt en compte la importància de la cultura i de 

la llengua, però també hem engegat unes crides i també, com dic, anirem 

evolucionant amb nous continguts, els quals també ens han de permetre arribar a 

nous públics en l'entorn digital. 

Gràcies. 

El president 

A vostè, presidenta. Diputat, quan vulgui. 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Romà, per les explicacions.  

En tot cas, algunes qüestions que des del nostre grup ens semblen rellevants. 

Creiem que és urgent i imprescindible desplegar un pla estratègic respecte a la 

qüestió de la llengua catalana. Pensem que ha de ser un pla, com a mínim, a deu 

anys vista i que ha d’anar integrat tant pel que fa a l'ús i a la divulgació del català en 

la generalitat de la societat, com també en àmbits concrets com en l'espai infantil, 

per exemple, o en l'espai de persones nouvinguts i nouvingudes.  

I també els demanem que qualsevol pla d'expansió d'audiència o de recuperació 

d'aquesta cap a nous sectors socials s'integri i integri també aquest pla estratègic de 

divulgació i extensió de la llengua catalana i que, per tant, de forma transversal, la 

qüestió de la llengua estigui imbricada en totes aquelles propostes i plans de treball 

que es puguin anar fent en els diferents àmbits, ja sigui sectorials, de recuperació 

d’audiències, de recuperació en l'àmbit digital o en la pròpia televisió, diguéssim, de 

forma més estàndard. 

Pensem també que és imprescindible que aquest pla vagi molt més enllà de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que pugui treballar-se de forma 
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comuna entre els diferents mitjans de comunicació públics en llengua catalana 

d’arreu dels Països Catalans i que, alhora, també puguem plantejar que aquest pla 

vagi més enllà dels mitjans públics d'arreu dels Països Catalans i pugui anar també 

a intentar imbricar-se i treballar amb el sector privat dels mitjans públics tant de 

llengua catalana com d'aquells que dins el nostre territori puguin començar a 

implementar plans per començar a utilitzar o de forma generalitzada o de forma 

puntual també a la llengua catalana. I em sembla que aquesta ha de ser una aposta 

també de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

I per a nosaltres cal, en definitiva, que els mitjans de comunicació públics siguin la 

punta de llança de la divulgació del català, de la normalització de l'ús social d'aquesta 

llengua arreu dels Països Catalans i, sobretot, tenint en compte que s'ha de fer en 

un context que res té a veure amb fa vint anys i que, per tant, hi ha d'haver una 

adaptació i unes necessitats de simbiosi i col·laboració en aquest espai lingüístic 

d'arreu dels Països Catalans i en aquesta multiplicitat de plataformes que han 

canviat les formes de comunicar-se, sobretot de la gent jove, però de tota la societat. 

Gràcies. 

El president 

A vostè, diputat. Presidenta. 

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

Audiovisuals 

Bé, algunes qüestions per posar, justament, en valor tot això que vostè ha comentat, 

doncs li voldria compartir és que, per una banda, hem creat una comissió dins del 

Consell de Govern de Cultura i Llengua, encapçalada per la consellera Àngels 

Ponsa, justament perquè permeti posar en valor la importància que ha de tenir la 

llengua i no només l'ús de la llengua, sinó també, com vostè deia, la divulgació de la 

llengua catalana.  

Tenim alguns exemples, com l'Enigmàrius, a Catalunya Ràdio, que són petites 

maneres d'arribar, no?, i generar cultura entorn de la llengua catalana i l'adopció de 

també terminologies, paraules que, d'altra banda, no serien reconeixibles o no serien 

reconegudes per molta gent, no? Però hem d'avançar en aquesta mateixa línia 
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també en el marc de l'audiovisual i, possiblement, la televisió, en el marc digital, 

etcètera.  

Per tant, anirem avançant en aquesta qüestió en els propers temps i esperem poder 

tenir també doncs un pla per part de les diferents direccions involucrades per generar 

nous continguts que permetin arribar a aquests públics i també al conjunt de la 

ciutadania, per suposat.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta.  

Preguntes a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals  

322-00118/13, 322-00121/13 i 322-00113/13 

Passem a la següent pregunta, que són tres preguntes acumulades, eh?, de Junts 

per Catalunya, del Partit Socialista, del Grup Parlamentari Socialista i d'Esquerra 

Republicana, eh? 

Les faran les diputades Mònica Sales, Raquel Sans i el diputat Cristòfol Gimeno. 

Fem com sempre... (Veus de fons.) Ah, perdó. La diputada Rocio. Farem com 

sempre, eh? Primer els diputats, contestarà la presidenta, en aquest cas, i després 

el segon torn, si s'escau, per part dels diputats.  

En el cas del Grup de Junts per Catalunya, la diputada Mònica Sales. Quan vulgui. 

Té la paraula. 

Mònica Sales de la Cruz 

Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tots. Presidenta, la CCMA té l'objectiu de 

reforçar les missions de servei públic tenint en compte el seu esperit fundacional. 

Cito: «Un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i 

democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana». I tanco la cita. 

I amb l'objectiu ara de transitar cap a l'adaptació a l'univers digital i d'impulsar una 

oferta global de continguts adaptada a les noves tendències.  
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Com vostè bé sap, de manera periòdica i tenint en compte les necessitats de 

programes, la CCMA fa convocatòries públiques perquè es presenten i es puguin 

seleccionar continguts audiovisuals. Mitjançant una norma reguladora, ara mateix hi 

ha oberta fins al 2 de setembre la crida de grans formats i llargmetratges 2022 per 

fomentar, conjuntament amb el Departament de Cultura, obres audiovisuals i 

cinematogràfiques catalanes amb sis milions d'euros, i la crida de sèries de ficció 

2022 amb tres milions d'euros.  

Aquestes dues convocatòries es complementaran a la tardor amb una crida per a 

projectes de nous formats innovadors de caire cultural i divulgatiu i una crida 

d'enregistraments d'arts escèniques. 12,5 milions d'euros com a xifra total, 7,5 dels 

quals venen del Departament de Cultura.  

El resultat d'aquests recursos, combinats entre el Departament de Cultura i la CCMA, 

s'ha convertit en sèries com El llop i programes com Eufòria, dos formats d'èxit que 

han servit per arribar a un nombrós públic, també jove, per la seua originalitat i per 

ser innovadors.  

Experimentar amb els nous programes és també un dels motius pels quals creiem 

que aquestes crides valen la pena, tenint en compte també les noves formes 

d'emissió, que combinen audiències a la televisió amb el concepte de sempre i a 

l'entorn digital que cada dia s'arrela amb més força.  

Fetes totes aquestes observacions, presidenta, voldríem saber la seua valoració al 

respecte i també preguntar-li si aquest augment de recursos servirà per millorar la 

producció i fer-ne més per ajudar al sector, etcètera.  

Moltes gràcies. 

El president  

Gràcies a vostè, diputada. Li queden, aproximadament, uns trenta segons, bé. 

Doncs aprofitem per reiniciar. Diputada, quan vulgui, té la paraula. 

Rocio Garcia Pérez 

Moltes gràcies, president. Senyora Romà, ens agradaria saber, i ara ho exposava la 

diputada que m'ha precedit, aquestes línies que s'han obert de les convocatòries, 
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recentment publicades, quines línies volen enfocar i quines estratègies pensen que 

el sector cultural i de la creació audiovisual i del cinema català precisen.  

Perquè ens hem trobat, i darrerament també ho hem comentat aquí, que des de fa 

massa temps, no?, cal posar èmfasi. I nosaltres ho venim fent des de fa temps i 

pensem que la indústria audiovisual de Catalunya havia de generar majors 

oportunitats per elaborar continguts, reforçar les línies de suport a la creació 

audiovisual i també les productores independents, petites i mitjanes.  

Sens dubte, TV3 ha de ser motor també per al cinema català, com demanda el sector 

i també com també se li expressava a TV3 a la gala dels Premis Gaudí. Pensem que 

amb aquestes apostes que ara ens presenten estem en el bon camí i esperem veure 

resultats quan es resolguin les convocatòries. També a la tardor n'hi haurà una altra 

que també valorem molt positivament.  

Si TV3 vol créixer en audiències, ser competitiva i millorar els seus ingressos en 

publicitat, també ho ha de fer amb una programació, no?, que ofereixi el que la 

societat busca i demanda.  

I seria obvi pensar que els productes audiovisuals són l'eina de comunicació per 

excel·lència dels nous públics, del públic jove, del públic infantil i juvenil, una 

indústria audiovisual i de la creació del cinema que hem de potenciar.  

Per això, per aquest motiu, senyora Romà, li preguntem i ens agradaria que ens 

pogués detallar com revertiran aquestes convocatòries presentades en el sector 

cultural de la creació del cinema, quins projectes s'hi podran presentar i quines són 

les línies prioritàries que li deia dels ajuts i dels criteris de bases de subvenció que 

ha presentat en aquests moments la seva direcció. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Aproximadament, li quedarien uns vint-i-sis segons. I ara, 

en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada Raquel Sans. Quan 

vulgui, té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 
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Gràcies, president. Presidenta, 34.000 persones omplint el Palau Sant Jordi en un 

doble concert. Els setze concursants d'eufòria van aconseguir un èxit només a 

l'abast de les grans estrelles de l'escena musical, com, per exemple, l'extraordinària 

Rosalia. Noranta minuts de concert, dos-cents canvis de vestuari, quaranta cançons 

i una posada en escena realment espectacular. Els afortunats que hi vam poder ser 

vam gaudir del que sens dubte ha estat un dels grans revulsius de la programació 

de TV3 d'aquesta temporada.  

Ho hem dit reiterades en reiterades ocasions, però val la pena destacar-ho, revulsiu 

tant des d'un punt de vista quantitatiu, només cal repassar les xifres de les 

audiències, que també hem anat explicant en aquesta comissió, sinó també des del 

punt de vista qualitatiu, per la capacitat del programa de convertir-se en un producte 

transmèdia, per la capacitat d'adaptar-se a l'entorn digital, pel fet d'assolir..., doncs 

el fet de crear comunitat, sortir de la pantalla i també, i sobretot, pel fet de retrobar-

se amb el públic més jove, en feia referència la companya Sales en la seva 

intervenció. 

El Palau Sant Jordi es va omplir de nens i nenes, de joves que, acompanyats de 

pares i mares, van tenir un espai d'oci i de cultura compartit. I això, a banda de ser 

un fet per agrair com a mare, és un èxit qualitatiu brutal.  

En aquest sentit, presidenta, des del Grup d'Esquerra Republicana volem traslladar-

li, com a representant de tots i totes les professionals que han fet possible Eufòria, 

l'agraïment i la felicitació del nostre grup. I en clau pregunta, voldríem saber quina 

valoració es fa des de la casa d'aquest èxit i d'aquests concerts.  

I en la línia que comentaven les companyes del PSC i de Junts per Catalunya, doncs, 

no?, saber més detalls d'aquesta aposta per nous continguts, per aquests continguts 

de qualitat que han de garantir doncs la continuïtat, el futur i l'èxit dels mitjans públics, 

en aquest cas de TV3. Es tracta d'aquests dotze milions i mig d'euros, que van 

encaminats a incentivar... 

 

Fitxer 14CCMA10 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

69 

...la producció audiovisual, tant de pel·lícules com de sèries, però també en la 

innovació de nous formats, no? També amb l'enregistrament d'obres d'arts 

escèniques i musicals, que també ens sembla molt important.  

I aquestes convocatòries, que es coneixen com a crida, doncs també ajuden a donar 

resposta a les reivindicacions del sector. Les hem sentit també en aquesta comissió, 

que en reivindicaven i demanaven doncs més suport per a la producció audiovisual 

en llengua catalana.  

Per tant, voldríem demanar-li doncs dues preguntes en dos sentits, no? Primer, la 

valoració de l'èxit dels concerts d'Eufòria i, després, doncs conèixer una mica més 

la lletra petita d'aquestes ajudes, que ens semblen importantíssimes per al futur de 

l'audiovisual a casa nostra. 

El president  

Gràcies, diputada. Si li sembla bé, senyora presidenta, per exemple, fem cinc minuts 

en total, cinc minuts i mig. Quan vulgui. Té la paraula. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyores diputades i senyors diputats, 2,8 milions d'espectadors, 

750.000 usuaris únics en l'entorn digital, 500.000 reproduccions de les cançons a 

través de Spotify, 36.000 assistents al Palau Sant Jordi, més tota l'audiència que ho 

escoltava a través de Catalunya Ràdio i tota la cobertura informativa que també els 

propis mitjans audiovisuals de televisió en van fer de l'estona prèvia als concerts. És 

evident que el fenomen Eufòria ha sigut per a la Corporació i també per a Catalunya 

un recuperar un orgull de tenir uns mitjans públics forts que treballen per l'enfortiment 

de la cohesió social i el català i el refranyer i l'imaginari que tenim en aquest país en 

una cultura pròpia.  

Però no només podem tenir fenòmens com aquest. Per a nosaltres és un fenomen 

que posa una llavor per recuperar també aquest orgull i perquè puguem demostrar-

li al país el que podem i som capaços de fer i, a més a més, amb una visió molt més 

avançada, d’una visió transmèdia, en com tractem els continguts. És a dir, no només 

és un producte de televisió, sinó que és un producte televisió, de digital, de la ràdio 
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i de la presencialitat, que també necessitàvem recuperar amb experiències que 

siguin 360, no? 

Però, evidentment, això no es pot quedar com una flor que..., una flor no fa estiu, 

sinó que hem de fer crides que ens permetin crear nou contingut, i és el que hem 

presentat en cultura, aquests sis milions per a continguts de gran format, tres milions 

per a sèries de ficció, tres milions per a productes audiovisuals innovadors, culturals 

i de divulgació, més 500.000 per també per a arts escèniques. Però, alhora, hem de 

pensar que la corporació està infrafinançada, d’acord? 

No volem un país uniforme, no volem un país que només té un canal únic perquè 

només podem omplir de contingut TV3 com a únic canal. Tenim quatre canals de 

televisió, tenim un entorn i una plataforma digital que hem de nodrir de continguts, 

tenim unes ràdios i tenim una necessitat de generar experiències per tal de tenir un 

país divers però, alhora, cohesionat, amb referents amb una llengua pròpia i amb 

una cultura pròpia. I és per això que també doncs necessitem replantejar quin és el 

finançament de la corporació per donar i complir amb aquesta missió de diversitat 

també necessària, no? 

Necessitarem productes audiovisuals que permetin arribar al màxim públic possible, 

i per això la crida també de productes de gran format, però, alhora, també 

necessitem poder donar-li i generar comunitat a la ciutadania amb productes que 

són d'interessos més específics.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè. Si hi ha alguna diputada que vulgui repreguntar, li que amb vint-i-

sis, trenta segons. Sí? Rocio Garcia, quan vulguis 

Rocio Garcia Pérez 

Gràcies, president. Molt breument. Senyora Romà, voldríem veure, eh?, aquestes 

ajudes, finalment, quan les puguem resoldre, que han fet una mirada equilibrada, 

justa, diversa, també amb una visió paritària i amb presència de dones, com hem dit. 

I també que, de totes maneres, pensem que el camí és l'adequat, valorem 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

71 

positivament aquestes convocatòries, però també volem veure, no?, com, finalment, 

es resolen.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Presidenta, si vols? Ja està? Molt bé. Moltíssimes gràcies.  

Preguntes a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals  

322-00119/13 i 322-00122/13 

Doncs passaríem a la següent pregunta... (Veus de fons.) D’acord. És sobre l'actual 

Pla estratègic de la CCMA, que fa en nom del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya el diputat Josep Rius. Té la paraula, quan vulgui. 

Josep Rius i Alcaraz 

Moltes gràcies, president. Presidenta, se'n va parlar, se n'ha parlat ja en alguna 

sessió de la comissió d'aquest pla estratègic i volíem avui actualitzar una mica la 

informació. Abans em sumo a les felicitacions als dos nous directors i èxits i tota la 

col·laboració que des d'aquí puguem donar, també poden comptar amb nosaltres.  

Lògicament, un nou projecte, un nou equip, uns nous directors necessita doncs d'un 

pla estratègic per poder-lo implementar. En aquest pla va comentar que hi havia tres 

fases, que hi havia una fase de participació, entenc interna, presencial i telemàtica 

amb tots els treballadors. N'hi havia una amb col·laboradors externs, entenc, i 

experts professionals externs. I també n'hi havia una tercera, de contrast i de 

redacció. Entenc que es fa el que s'acostuma a fer en aquests casos, una anàlisi 

d'on es ve, una anàlisis molt concret del moment, una anàlisi prospectiu també pels 

reptes, diguem-ne, que venen, adequar els mitjans públics a la realitat i aquests 

reptes de futur, pels mitjans públics que volem de qualitat, plurals, de país, 

referenciats amb aquelles millors experiències que puguem conèixer de fora i també 

de referència amb tot allò que puguem i que en ocasions també ho hem pogut fer. 

I en aquest sentit, sí que li voldria preguntar com han anat aquests processos 

participatius, en quina fase estem, diguem-ne, ara, de la redacció del Pla estratègic, 
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de la preparació del Pla estratègic, quan tindrem les conclusions o, el que és el 

mateix, quin calendari preveuen per poder-les tenir. 

Moltes gràcies. 

El president 

A vostè, diputat. Era una pregunta acumulada, per tant, li correspon ara al Grup 

Parlamentari de Socialistes Units per Avançar, i en el seu nom el diputat Cristòfol 

Gimeno. Entenc..., et queden cinquanta segons, eh? Ho apuntem. I si us sembla, 

reiniciem. Quan vulgui diputat, té la paraula. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Sí, gràcies, president. Permetin-me que, ja que faig ús de la paraula, tot i que ho ha 

fet la portaveu del meu grup, feliciti doncs el senyor Gras i el senyor Borda doncs 

pels seus nomenaments. I, més enllà de les felicitacions, desitjar-los molta sort, 

encerts i la tasca no serà fàcil. Ja veuen que està tot una mica complicat. Ànims i, 

d'alguna manera, traslladar-los també energia positiva, que farà falta.  

En qualsevol cas, la meva pregunta, va en la línia, en la mateixa línia doncs del 

diputat Rius, sobre aquest Pla estratègic integral de la Corporació. I, bàsicament, el 

que voldríem saber és una mica també això, eh?, aquest procés de participació 

doncs dels diferents professionals, bàsicament també dels professionals de la casa, 

però també quin ha sigut el nivell de participació de persones expertes externes 

doncs en aquest pla. Perquè, d'alguna manera, aquest pla, com ja van presentar els 

diferents consellers i conselleres doncs que van ser escollits, doncs aquest pla tenia 

diferents objectius, no?, i el fet de la de la transició digital, de tornar a recuperar 

d'alguna manera doncs el servei públic de comunicació de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals i també, doncs, de tornar a ser aquest element tractor de la 

indústria de l'audiovisual, no?  

Per tant, voldríem conèixer també una mica en quina fase està, doncs, tot aquest 

procés i, encara que sigui repetitiu, tot aquest calendari. I tot el que feia, tot i que ho 

ha dit el diputat Pellicer, amb quina profunditat es pensa incidir en el que fa referència 

doncs a potenciar la llengua catalana a la corporació. 

Gràcies. 
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El president 

Gràcies, diputat. Li queden quaranta segons. Senyora presidenta, cinc minuts. Quan 

vulgui, té la paraula. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyores diputades i senyors diputats, bé, en el procés 

d'elaboració del Pla estratègic, si em permeten faré ús d'una expressió catalana, el 

més calent és a l'aigüera en aquests moments, d’acord? Això vol dir que, com us 

vam anunciar, el 2 de juny vam fer una sessió participativa per definir quin ha de ser 

el propòsit de la corporació. En aquesta sessió hi van participar seixanta 

professionals, dels quals una vintena eren professionals externs, la resta eren 

professionals interns de diferents nivells i estaments de l'organització i de totes les 

diferents direccions que tenim dins la corporació.  

El 20, 21 i 22 de juny vam generar una altra segona fase de participació amb noranta 

professionals que participaven en diferents jornades per tal d'arribar al propòsit que 

havíem definit, quins són els reptes, les palanques de canvi que hem de fer servir, 

on estem i on volem anar, doncs que ens ha de servir, diguem-ne, per arribar on 

volem anar.  

I en aquesta fase, com dic, van participar noranta professionals, eren tots interns 

perquè era necessari un coneixement de com estem internament per tal d'arribar a 

l'objectiu que ens proposem.  

I després van participar en la votació per la priorització d'aquests reptes 260 

professionals de l'organització.  

Després hem fet una tercera fase, del 30 de juny, 1, 4 i 5 de juliol, de jornades per 

generar les accions que permetin que davant d'aquests reptes que hem prioritzat 

l'organització considera necessàries per avançar en aquests reptes i en el qual hi 

van participar tres-cents professionals de l'organització i 747 en la votació de les mil 

cent accions que es van proposar durant les jornades per tal de determinar-ne 255, 

que són les que hem considerat més votades i prioritàries.  
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Amb tota aquesta informació, més una informació que també hem encarregat a la 

Universitat Pompeu Fabra i a Eurecat, d’anàlisi molt més prospectiu de la demografia 

catalana, dels hàbits de consum audiovisual, les tendències del sector benchmarking 

internacional, més tota la informació que, com el Consell, també, doncs hem estat 

treballant, prèviament, havíem presentat un projecte, però, evidentment, en aquest 

transcurs de quatre mesos dins ja de l'organització ens està permetent conèixer, 

diguem-ne, amb molt més detall molta informació i, per tant, doncs anar ajustant tot 

el Pla estratègic. 

I just ara estem en aquest moment, no?, d'elaboració i redacció del Pla estratègic 

que, posteriorment a la seva elaboració, doncs haurem de tornar a, diguem-ne, un 

procés de contrast amb professionals externs i interns.  

I, finalment, doncs, que sigui un pla estratègic que el puguem presentar, d’acord? 

Per tant, esperem que al llarg del setembre doncs també haurem avançat en aquest 

procés i us puguem presentar a finals de setembre.  

Gràcies. 

El president  

Gràcies, directora. Diputats, senyor Rius, li queden... Molt bé, d’acord. Senyor 

Gimeno, li queden quaranta segons. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Sí, ràpidament. Doncs, bé, valorar des del nostre grup positivament doncs tota 

aquesta àmplia participació i tota la informació que ens ha donat la presidenta. Per 

tant, doncs, crec que s'està seguint la línia adequada.  

I vull acabar també, doncs, aprofitar aquests segons que ens queden per demanar 

als grups parlamentaris que encara tenim pendent també la responsabilitat de 

nomenar el Consell Assessor de Continguts i Programació, depèn d'aquest 

Parlament i, per tant, crec que és una assignatura pendent i que, bé, estaria format 

per persones representatives i ens hauríem d’emplaçar els diferents grups per 

nomenar-lo quan abans millor.  

Gràcies. 
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El president 

Gràcies, diputat. Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyor diputat, efectivament, per a nosaltres seria necessari i 

convenient que es dugués a terme aquesta renovació d'aquest consell, donat que 

en el marc en el que estem de treball intens amb el Pla estratègic, amb la nova, 

diguem-ne, proposta dels nous directors, també pel que fa a continguts, el contracte 

programa, etcètera, doncs és necessari poder-hi consultar. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Molt bé.  

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les ingerències polítiques 

en els mitjans de la Corporació  

322-00124/13 

Passem a la següent pregunta. És una pregunta sobre les ingerències polítiques en 

els mitjans de la CCMA. La farà, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular, 

l'excel·lentíssima diputada..., ara posaré el temps bé, Lorena Roldán, que no es 

preocupi, que li poso bé el temps. Molt bé, quan vulgui, diputada. 

Lorena Roldán Suárez 

Moltíssimes gràcies, president. Bien, señora presidenta, hablamos de posibles 

injerencias políticas en los medios de la Corporación y, por tanto, retomo el tema de 

estas informaciones reveladas que afectan al señor De Dalmases y también a una 

periodista del retirado ya programa de la parrilla FAQS.  

Yo voy a ser muy cuidadosa con la elección de mis palabras, primero, porque pues 

esto es una comisión de control y no es una sala de vistas y, segundo, porque, 

además, la propia periodista, y presuntamente pues coaccionada en este caso, no 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

76 

ha querido presentar una denuncia. Pero sí entienda usted que le tengo que 

preguntar, primero, por la gravedad de los hechos que estamos conociendo y 

también a raíz del informe que hemos tenido oportunidad de leer durante la mañana.  

Bien, haciendo un repaso de lo que ha pasado hasta ahora, el día 9 de julio, el 

programa FAQS entrevista a la hoy ya expresidenta del Parlamento, la señora 

Borràs, que va al programa acompañada del diputado de Junts per Catalunya, 

Francesc De Dalmases. Nueve días más tarde, un medio de comunicación publica, 

pues, la escena que, al parecer, se vivió tras la entrevista. 

Según nos cuenta este medio, el señor De Dalmases, muy contrariado por la 

entrevista, arrastra a una periodista del programa hasta el interior de un camerino, 

cogiéndola fuertemente por la muñeca y, una vez dentro, la emprende a golpes 

contra el mobiliario y las paredes.  

Al parecer, los gritos de De Dalmases alertan al equipo del programa, que, asustado, 

pues acude al rescate de su compañero. Y al parecer, pues la señora Borràs habría 

sido espectadora de toda esta escena. E insisto... 

 

Fitxer 14CCMA11 

 

...que me estoy haciendo eco de informaciones publicadas, pero que el propio 

director del FAQS pues no ha negado.  

Bien, mis preguntas serían las siguientes. Primero, por qué tardamos nueve días en 

conocer estos hechos y por qué nos tenemos que enterar por la prensa.  

Segundo, si alguien del programa se pone en contacto con los miembros de la 

corporación o con alguno de los directores en funciones en ese momento. ¿También 

se le han ofrecido a la periodista presuntamente agredida algún tipo de asistencia 

legal por si quisiera denunciar en este caso?  

Y también me gustaría preguntar por el protocolo, el señor Gras nos decía antes que 

es que no se habían encontrado con una situación anteriormente así. Pero yo añado 

que, que sepamos, porque a raíz de estas informaciones, pues otros periodistas se 
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han atrevido a denunciar hechos similares. Hablamos de Catalunya Ràdio, de la 

ACN y también de Onda Cero. A mí lo único que me cabe pensar es que aquí lo que 

impera es la ley del silencio y que, lamentablemente, esa es la poca libertad de 

prensa que tenemos en Cataluña.  

Gracias. 

El president 

Gràcies, diputada. Senyora presidenta. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Com a Consell de Govern de la Corporació, crec que parlo en 

nom de tots els consellers, no acceptem ingerències polítiques, tampoc ingerències 

d'altres agents econòmics o d'altres tipus que es puguin generar al marc de l'exercici 

d'una professió on és necessària la llibertat d'expressió. I d'aquesta manera creiem 

necessari i imprescindible, com hem avançat abans, vetllar pel compliment del llibre 

d'estil, no només per part dels nostres professionals, sinó també per part de totes 

les empreses que treballen amb nosaltres i, per tant, els professionals que treballen 

en el marc d'aquestes empreses i també dels convidats.  

De manera que treballarem en els propers dies i setmanes, dins el marc també de 

les comissions que hem creat noves, de bon govern, de diversitat, etcètera, etcètera, 

i amb els comitès, amb els consells professionals, per tal de prendre més mesures 

que facilitin sobretot el que, si és necessari i de forma anònima, els professionals 

s'hi puguin adreçar.  

Crec que és fonamental, per una banda, preservar la intimitat d'aquelles persones 

que, per una banda, ells consideren que no voldrien fer-ho públic. Però, per altra, 

com comentes, evidentment, vetllar per part d'una empresa com és la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, doncs vetllar per la llibertat d'expressió i assegurar 

el dret dels professionals d'exercir de la manera adequada la seva professió.  

Gràcies. 

El president 
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Gràcies, presidenta.  

Pregunta al director de Catalunya Ràdio sobre el tractament del 

poble gitano en els mitjans de la Corporació  

323-00171/13 

Passem a la següent pregunta, pregunta número 17. La fa en nom del Grup 

Parlamentari Socialista Units per Avançar la diputada Beatriz Silva sobre el 

tractament del poble gitano als mitjans de la CCMA. I és una pregunta adreçada al 

director de Catalunya Ràdio. Quan vulgui, diputada, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señor Borda. Suerte en esta nueva etapa.  

Mire, del pasado 2 junio el programa El búnquer hizo una serie de afirmaciones 

respecto a la comunidad gitana que han levantado molestias entre las entidades que 

representan a este colectivo. Uno de los presentadores imitó la forma en que, 

supuestamente, hablan las personas gitanas, utilizando un castellano ridículo, propio 

de personas analfabetas. Y si hicieron bromas en la misma línea despectiva que otro 

colectivo que, como usted sabe, es uno de los que sufren más discriminación en 

Catalunya. Paradójicamente, esto sucedió en un programa en que se iba a hablar 

de Papusza, considerada la primera poeta gitana, lo cual era una oportunidad para 

poner en valor desde nuestros medios públicos de comunicación la cultura gitana 

desde un punto de vista positivo.  

Usted sabe que hemos aprobado la comparecencia de la FAGIC en esta comisión 

porque quieren venir a explicar que esta situación no es nueva. En los últimos meses 

se han quejado varias veces por los continuos gags insultantes que han hecho estos 

mismos presentadores desde otros espacios de la casa. 

En sus recomendaciones sobre el tratamiento de la comunidad gitana, el Consell de 

l'Audiovisual de Catalunya deja muy claro que los programas humorísticos 

acostumbran a hacer esto, a utilizar estereotipos respecto al pueblo gitano, y que 

esto no puede justificar que se les atribuyan actividades degradantes o delictivas 

porque viene a reforzar una percepción social negativa de un colectivo que es 
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víctima de racismo y de discriminación. Viene a decir lo mismo que hemos recordado 

varias veces en esta comisión, y es que el humor tiene límites y la utilización del 

humor y la ironía no es legítima en la medida que se cruzan líneas rojas, como lo es 

tachar a todo un colectivo, un colectivo que sufre de forma sangrante del racismo, 

de delincuentes o, en este caso, de analfabetos.  

La radio pública de Catalunya no solo no puede hacer esto, sino que tiene la 

obligación de combatir y erradicar en el antigitanismo, que es uno de los principales 

retos que tenemos como sociedad.  

La corporación se ha culpado en anteriores ocasiones y se ha comprometido a que 

esto no volverá a suceder, pero sigue sucediendo y, además, lo hacen las mismas 

personas.  

Por eso me gustaría saber qué ha hecho usted como director de la radio y qué 

mensaje quiere transmitir a los representantes de las entidades gitanas que vendrán 

a esta comisión y pedirán explicaciones por lo que ha hecho ahora el programa El 

búnquer. 

El president 

Moltes gràcies, diputada. Senyor director, quan vulgui. 

El director de Catalunya Ràdio (Jordi Borda Marsinyach) 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies pels missatges de felicitació. 

Li volia dir que quedi clar, d'entrada, que tots els professionals de Catalunya Ràdio 

tenen un respecte absolut per la comunitat gitana. Ahir mateix jo vaig estar parlant 

per telèfon en una conversa telefònica amb el senyor Simón Montero, que és el 

president de la FAGIC, que crec que ha de venir, com diu vostè, a comparèixer aquí, 

per explicar-li aquesta actitud dels periodistes i de l'emissora pública, de Catalunya 

Ràdio, com no podia ser d'una altra manera.  

He demanat també, perquè em vaig llegir les recomanacions del CAC sobre el 

tractament de la comunitat gitana, i una de les qüestions que recomana també en un 

dels punts és la visibilització d'aquesta comunitat. I crec que, repassant els 

continguts que hem fet en els últims anys o en els últims mesos, perdoni, n'hi ha 
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d'especialment rellevants que m'agradaria dir abans d'entrar en el tema de l'humor, 

eh? 

Per exemple, en el programa Kids XS, que sap que està adreçat a nens, es va fer 

un tema realment interessant sobre la visibilització de la comunitat. També va passar 

el mateix amb el contingut podcast que també tenim en antena que es diu L'ofici 

d'educar. I, precisament, en el programa cultural de referència a iCat, Els experts, fa 

molt pocs dies es va destacar l'herència cultural gitana que acompanya la cantant 

Rosalía, que aquests dies ha estat actuant a Catalunya.  

Miri, respecte a l’humor, ja fa sis anys, ara en farà set, que vinc d’oient en aquesta 

compareixença i sempre apareix. Crec que no hi ha hagut cap compareixença en 

què no hi hagi hagut alguna qüestió relacionada amb l'humor. 

Em pregunta què he fet i el que hem traslladat, després de parlar-ho amb la direcció, 

a banda d'interlocutar amb la comunitat gitana, amb qui ens hem citat per abordar la 

qüestió i abordar possibles col·laboracions en el futur per evitar aquest tipus de 

situacions al mes de setembre, el que hem fet és traslladarem a tots els 

responsables de programes i de continguts, ja siguin d’informatius o també 

d'entreteniment i humor, aquestes recomanacions del CAC amb el missatge de la 

direcció, que és important que es tinguin en compte.  

A mi hi ha bromes que, personalment, no em fan gràcia, però, com deia abans la 

presidenta, en el gènere de l'humor sempre ens porta a situacions que estan al límit. 

En qualsevol cas, l'objectiu és resoldre-la interlocució amb la comunitat gitana i obrir 

vies de col·laboració. 

El president  

Moltes gràcies, senyor director. Senyora diputada, li queden vuit segons, si vol 

utilitzar-los. Vuit segons, eh? 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí, solo quería saber, sí, es por qué las personas que hacen estas afirmaciones son 

las mismas y son de forma reiterada. Entonces me gustaría saber si se ha hecho 

algo con respecto a estas personas. 

El president  
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El problema és que al director ja no li quedava temps, però, bé, en tot cas, queda 

la... (Veus de fons.) D'acord, va. (El president riu.) Ja no ve d’aquí en aquesta 

comissió. Deu segons, senyor Borda. 

El director de Catalunya Ràdio  

Sí, dir-li que ahir mateix vam parlar amb la productora del programa per traslladar-li 

exactament això que li deia del contingut de les recomanacions de tractament de les 

informacions sobre el poble gitano i que ho traslladarem a tota la resta, però que, 

específicament, ho vam fer ahir amb els responsables del programa. 

El president  

Moltíssimes gràcies.  

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la nova programació de 

TV3  

322-00123/13 

Passem a la següent pregunta, és en el bloc de programació, la farà el Grup 

Parlamentari del Partit Popular sobre la nova programació de TV3, adreçada a la 

directora, la diputada Lorena Roldán. Quan vulgui, té la paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, gracias. Bien, en los últimos días vamos conociendo más sobre la nueva 

programación de cara al próximo otoño y a mí me interesa saber qué criterios siguen 

ustedes a la hora de escoger los formatos y los presentadores. 

El president 

Presidenta, quan vulgui.  

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

Audiovisuals 

Bé, nosaltres, com a consell, no tenim un criteri per escollir presentadors perquè els 

presentadors i els programes els escullen les direccions dels mitjans i són ells qui 
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ens proposen al Consell les propostes que ells consideren del contingut i de la 

programació per a la tardor, d’acord? 

Un dels motius pels quals també creiem necessari la renovació i la, diguem-ne, el 

nomenament dels nous directors és perquè deixen d'estar en funcions i, a partir 

d'ara, doncs, també poden exercir-ho amb més autoritat.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Diputada? 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, mire, hace tan solo un mes, y de hecho fue en esta misma comisión de control, 

la última, yo denuncié el desagradable episodio que me tocó vivir tras ser 

entrevistada en Catalunya Ràdio. Ese día, uno de los colaboradores d’El matí de 

Catalunya Ràdio, Joel Díaz, no solo mostró una falta de educación más que 

palmaria, refiriéndose a mí de forma despectiva, sino que, además, se hizo eco de 

una supuesta llamada de teléfono de una señora que pretendía venir al estudio con 

una escopeta mientras mi entrevistaban, cosa que el señor Díaz pues le hizo una 

gracia tremenda. Por lo visto, hay a quien la apología de la violencia le parece 

desternillante y digno de ser retransmitido en antena.  

Bien, a los pocos días, y tras la ola de críticas tanto en redes como en prensa, pues 

el señor Díaz hizo un amago de disculpa, eso sí, volviendo a insistir en que la 

amenaza con la escopeta la había parecido graciosísima. 

Bien, al tratar aquí el asunto, usted misma, señora Romà, me respondió que, le voy 

a leer el literal: «Cuando sucede algo desafortunado como esto nos corresponde no 

solo pedir disculpas, sino que debemos ver qué mecanismos fallaron para que no 

vuelvan a fallar». 

Bien, tanto usted como el señor Bordas se disculparon, lo hicieron en público, pero 

también en privado. Y yo, desde luego, les tengo que felicitar por la performance. Yo 

no sé si la ensayaron antes o les sale mentir de manera innata, pero, en cualquier 

caso, la jugada les salió redonda.  
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Horas más tarde, en medios digitales titulaban con su arrepentimiento y con la 

condena hacia las palabras del señor Díaz, pero resulta que a ustedes la pena no 

les ha durado ni siquiera un mes.  

Miren, en TV3 la apología del odio tiene premio. Si das voz a amenazas a quien 

planta cara al separatismo resulta que en TV3 te regalan un programa Y el señor 

Joel Díaz pues va a presentar este otoño el nuevo show, el nuevo late show de TV3.  

Usted me dijo, señora Romà, que había que analizar los mecanismos que habían 

fallado. Bueno, pues yo los tengo claros, los mecanismos que fallan son ustedes, 

por su complicidad y por su falta de ética, tanto personal como profesional.  

Gracias. 

El president  

Disculpi, presidenta. Quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Els diferents professionals nosaltres creiem que si cometen 

errors és bo que rectifiquin en aquests errors i vetllar perquè no tornin a passar.  

En qualsevol cas, això no vol dir que els haguem de vetar per sempre més a la 

corporació. Aquesta persona vindrà en el marc d'un altre programa que no té res a 

veure amb els fets que es van produir i, precisament, per tal de fer un programa late 

show d'humor, al qual no està previst que es parli d'actualitat. 

Tenim quatre canals de televisió, un d'ells és el Més 24, on s'hi estarà fent el..., Més 

3/24, i per tant, és allà on estarem analitzant i amb diferents tertulians doncs s'estarà 

valorant l'actualitat del dia.  

Hi ha un altre programa, que és l'Onze, en el Canal Esports. Hi ha altres programes 

en el Canal 33. I a TV3 hem considerat que era bo i interessant la proposta que ens 

feia la direcció de televisió de proposar-nos un late night  i la persona que el presenta 

és aquesta persona. Ens hem interessat pel contingut d'aquest programa. La 

proposta que ens han fet arribar és un programa d'entreteniment, doncs pensat molt 
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més per parlar d'altres qüestions, no pas per tractar temes polítics i, per tant, en 

aquest context, entenem que li hem de donar aquesta confiança. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Diputada? Senyora Roldán, li queden disset segons, si els vol 

utilitzar? El que vulgui. Disculpi 

Lorena Roldán Suárez 

President, és que ja havia fet els dos torns.  

El president 

Ah, perfecte.  

Lorena Roldán Suárez 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè. Gràcies a vostè. Seguim.  

Preguntes al director de Televisió de Catalunya 

323-00166/13 i 323-00168/13 

La pregunta 20 i la 22, que és una pregunta acumulada, d'Esquerra Republicana i 

de Junts per Catalunya, adreçades al director de televisió sobre la nova graella de 

la temporada.  

En nom d’Esquerra Republicana de Catalunya la farà el diputat Engelbert Montalà, 

quan vulgui. 

Engelbert Montalà i Pla 

Gràcies, president. Benvingut, senyor Gras. Expressar i tornar-li i reiterar, ja ho ha 

fet la meva companya, la portaveu del grup, a la felicitació per haver guanyat, i això 

és important dir-ho perquè no es diu prou, per primera vegada, un concurs per 

accedir a la direcció de Televisió de Catalunya. Un concurs que ha estat treballat 
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des d'aquest grup parlamentari perquè així fos, per intentar aportar aquest nivell de 

professionalització dintre de les direccions, tant de ràdio com de televisió.  

Els nous consums de televisió estan canviant de manera exponencial. Els nostres 

fills consumeixen la televisió d'una manera diferent de com ho fèiem nosaltres. I això 

li trasllada a vostè grans reptes a l'hora de dissenyar a curt, a mitjà i a llarg, quina 

serà la graella que podrem visualitzar en les pròximes temporades. 

Exemples d'èxit com Eufòria, exemples d'èxit com El foraster, que permet la 

visualització del territori o exemples d'èxit com Crims encaminen al final... 

 

Fitxer 14CCMA12 

 

...que aquests consums falquin sobretot franges d'edats determinades, en el cas 

d'Eufòria, que són franges d'edat complicades a l'hora de consumir televisió, al final, 

allò, el que puguin veure.  

En aquest sentit, des del Grup d'Esquerra Republicana ens agradaria saber quin és 

al final el plantejament que fan en curs, o sigui, la pròxima temporada en el cas de 

la graella, i si ja veurem algun tipus de novetat encaminada també a falcar tots 

aquests sectors que visualitzen la televisió d'una altra manera. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. Li queden, aproximadament, uns cinquanta segons, eh? 

Li correspondria preguntar al diputat Francesc Ten. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. Senyor Sigfrid, una prèvia. Per a tots els diputats, també 

per Junts per Catalunya, avui és un dia trist, és un dia d'indignació i de ràbia i de 

tristor política pels fets que van ocórrer ahir. Em sembla que és evident que hem de 

reflexionar sobre la presumpció d'innocència en aquest Parlament i per algunes 

coses que s'han dit avui també en aquesta en aquesta comissió.  
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Dit això, senyor Sigfrid Gras Salicrú, que és un cognom bonic, parlem de sèries, 

parlem de les sèries de TV3. Un dia hem de parlar de les pel·lícules i també de l'espai 

de cinema a TV3, aquesta oscil·lació entre els dimecres i els divendres que hem 

tingut, com la valora vostè. 

Però avui parlem de sèries, parlem del Merlí Sapere Aude, que lamentem que s'hagi 

acabat. Una sèrie que ja en el seu inici em sembla que va marcar un canvi per 

l'audiència, també per tenir un tipus d'acabats, de sèries, de punt de vista, un nivell 

que, després, amb l'explosió de sèries, està en l'imaginari ja nostre i forma part del 

nostre dia a dia. 

En la pregunta de la companya Sales sobre la crida, no sé si les crides del 

departament poden permetre treballar, caminar cap a poder oferir sèries com Merlí 

a l'audiència de Televisió de Catalunya.  

Parlem també del Com si fos ahir, aquest magnífic fenomen dels migdies a 

Catalunya, que, per cert, hi ha hagut discrepàncies sobre el darrer capítol. Els 

seguidors, alguns, m'ho han comentat. Tindrem tota la temporada de Com si fos 

ahir? Fins a l'estiu vinent? Ens ho podrà aclarir? 

Faci'm la valoració d'altres sèries que hem tingut aquesta temporada, del Cucut, per 

exemple, aquesta sèrie negra. Com ha anat? Si s'ha de persistir en productes com 

aquest. 

I, des del meu punt de vista, hi ha hagut una operació fallida, que va ser el Després 

de tu, no perquè fos una coproducció entre la televisió valenciana, la balear i la 

catalana, sinó per altres motius, evidentment, només faltaria.  

I un detall només per acabar. Aquesta opció de fer dos episodis del Merlí seguits no 

sé si això ho tornaria a fer així o podria haver allargat la temporada.  

Moltes gràcies. 

El president 

A vostè, diputat. Senyor director, té la paraula. Cinc minuts en els dos torns. Quan 

vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

87 

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, diputats. En primer lloc, a veure, nosaltres 

enfoquem aquesta nova temporada amb tota l’alegria del món, amb molts canvis i 

esperem que siguin canvis que siguin per a bé. Evidentment, estem transitant cap a 

un nou camí, cap a un nou model i, aleshores, creiem que aquests canvis són 

necessaris per continuar tenint èxit a la televisió i que aquest èxit i aquesta audiència 

que estem tenint ens servirà per començar a avançar cap a una nova OTT i cap a 

una nova estratègia de difusió per a tots els continguts. Perquè pensem que sempre 

és més bo fer el canvi des de l'èxit, no?  

A partir d'aquí, tenim una estratègia que ja està marcada, una estratègia que ens 

portarà a través d’aquests anys aquesta transformació. I aquest mes de juliol, com 

dèiem, això de l'èxit, és el millor juliol que tancarem des de l'any 2018, no? Aleshores, 

pensem que estarà en un bon moment per iniciar aquests canvis que vostès em 

marcaven com a diputats, no? 

Tenim estrenes que són, per exemple, un late show, que ja en parlàvem ara. Hi ha 

un altre com un late, bé un late, un talk show que se'n va cap al late, que és El 

col·lapse. Posem, recuperem a l’Agnès Marquès, no?, per fer les tardes, que mai 

l’haguéssim volgut perdre, i estem molt contents que torni a casa seva, no? I en 

aquest sentit, tenim tota una sèrie de novetats, no?, que creiem que faran una oferta 

molt atractiva. I fem una aposta més important per l'entreteniment de la que teníem 

fins ara dins d’aquests programes, no? 

A partir d'aquí, parlem de sèries. Aquest és un dels meus temes favorits, el de les 

sèries, no? Vull dir que, Com si fos ahir hi haurà temporada fins al final de..., com a 

mínim, tota la temporada, no? Això, per una banda. Aquesta temporada, de les cinc 

o sis que portem, no ho recordo ara, però ha estat la temporada amb més audiència 

de tota la història. Vull dir que cap problema amb Com si fos ahir, estem encantats i 

mentre funcioni i tingui el reconeixement lineal, digital, etcètera, de tothom, doncs 

nosaltres encantats de Com si fos ahir, no? 

Tenim algunes estrenes. Bé, a la pregunta de: podem garantir sèries de qualitat pels 

pròxims anys? Sí, sí. O sigui, l'any que ve, com a mínim, en tenim tres o quatre de 

grans formats. Nosaltres ara ens hem plantejat, i tinc noms, que els ho dic, per 

exemple, L'odissea, Delta, El mal, La masia..., s’anirien repartint entre el 23 i 24. 
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Tenim tres maneres de produir sèries nosaltres. Un és a través de l'associat, que vol 

dir que ho paguem i tenim tots els drets. Un altre és a través de crides, que anem 

normalment en part, com és amb aquesta que hem fet. I una altra són coproduccions 

directes. Per exemple, ara n'estem produint una de molt maca sobre Barcelona, que 

estem fent-ho amb Amazon i ho hem fet directament, no?  

Aquest any tindrem Sicília sense morts, que això és per a aquest trimestre, una sèrie 

en coproducció amb À Punt i IB3; Operació marea negra, que som televisions #(6.07) 

i Amazon; amb #Mopies(6.09), una coproducció infantil, amb IB3 també, i telefilms 

com Miró, El Metralla, #(6.13)... Però, bé, això ja en parlem el dia que parlem de 

cinema, que també és un altre tema que m'encanta, no? 

És a dir, la ficció és una de les nostres prioritats, tant ficció per a televisió que aniria 

a l’OTT, com ficció, que només vagi a l’OTT i pugui, a més a més, obrir-nos a altres 

registres i obrir-nos a ficcions d'altres maneres que no hagin de ser tampoc les 

superproduccions, perquè aquestes superproduccions també estaran a l’OTT, no? 

També ens hem obert a tres sèries experimentals. Això, una altra obsessió que tenim 

és recollir el talent de la ficció que hi ha a Catalunya. Vull dir, hi ha moltes empreses 

petitones, en el sentit d'una pregunta que es feia abans d'obrir-nos més a les 

productores, doncs ens hi obrim i ens obrirem encara més, eh? Estem tancant els 

contractes a tres produccions petites, amb un preu molt inferior al que està 

acostumat, amb l'objectiu de descobrir nous talents i noves maneres de produir, no? 

En definitiva, doncs respecte a la ficció, bé, després d'uns anys un model ens hem 

obert a un model nou. És una de les nostres prioritats. Estem disposats, tenim tot 

tipus de contractes. O sigui, ara han passat tots els models possibles, ara, amb uns 

drets, un tant per cent, depenent dels diners que pagues, amb els altres tens el cent 

per cent. Vull dir, el món aquest ha canviat. Hem passat de model de TV3 pur i dur 

que sigui tot teu a un model on ens ajuntarem amb tots els partners i on intentarem 

ajuntar talents doncs amb altres plataformes, amb altres #(7.38) etcètera, etcètera, 

amb aquests objectius que li acabo de dir. 

Gràcies. 

El president 
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Gràcies a vostè.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el finiment 

de la sèrie «Sapere Aude» i altres produccions de la Corporació  

323-00169/13 

Si no volen repreguntar, passem a la següent pregunta, que és la 21 de juny, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya sobre el final de la sèrie Sapere Aude i 

altres produccions de la CCMA. 

(Veus de fons.)  

D’acord. Doncs ja anem... (Veus de fons.) D’acord. 

(Veus de fons.)  

Que jo sàpiga, la 22 era sobre la programació de la tardor, que era la que havia de 

fer agrupada amb el diputat Engelbert, si no estic equivocat i si no estan malament 

els correus que ens han fet arribar. El que passa, segurament, és que el diputat s'ha 

avançat, ha fet la pregunta número 21 abans. No passa absolutament res. Si vol fer 

ara la pregunta sobre la programació de la tardor, jo crec que no hi ha cap problema. 

Francesc Ten i Costa 

Doncs, disculpi’m, però sí. Li faré la reflexió sobre la tardor i ja hem fet sobre les 

sèries, com ja he dit abans. 

Sobre el que s'ha fet, sobre la tardor, jo li explico el que sé i el que s'ha publicat i, 

segurament, vostè té moltes altres coses per explicar-nos sobre el Zona Franca, que 

ja s'ha dit, aquest late show a càrrec de Joel Díaz. Si pogués ser, si ens digués 

l'horari que tindrà. A mi no..., no ens consta.  

També volia, si ens pot explicar una mica les raons d'aquest..., del Tot es mou, que 

es mou i que puja, amb un format nou, amb un format diferent. I els motius, després, 

d'agafar el Planta baixa i baixar-lo a la tarda, amb Agnès Marquès.  

També li volia preguntar sobre el nou programa dels dissabtes a la nit, del senyor 

Ricard Ustrell, el nom que tindrà. Jo no el tinc i si ens pogués dir la durada, en 

aquesta franja, que era la franja que ocupava el FAQS, que deixi’m-li dir que el darrer 
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programa de FAQS, si més no, va ser curiós, no sé vostè què en pensa. Una mena 

de situació curiosa entre la rebequeria i l'autobombo. O sigui, sense ofendre a ningú, 

però va ser un programa aquell final curiós.  

Res més. Era una mica que també ens pogués acabar de completar aquest 

panorama de tardor. I disculpeu la confusió entre les sèries i aquesta.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. Senyor director, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, abans he fet una barreja de coses ja 

explicant-me mig perquè em pensava que agrupàvem les tres, però li dono més 

detalls de coses que ha plantejat.  

Per cert, un detall de la pregunta de Merlí d'abans. Els vam fer de dos en dos com a 

estratègia de programació d'estiu. Això cada vegada ho veig una estratègia diferent, 

eh’ També li he de dir que Merlí és la gran joia que hem tingut durant les grans joies 

i l'última temporada tampoc era la millor, diguem, no? Vull que això també ajuda a 

vegades a prendre decisions, no? 

A veure, anem al... El canvi de posicions, no? El canvi de posicions és perquè la 

franja de la tarda és més important que la del matí, eh? Aleshores, què passa? Que 

veiem a l'Helena competint més contra les altres stars, que són, no sé, la Griso o 

l’Ana Rosa Quintana, no? I a la tarda hem fet una gran feina al Tot es mou, que, per 

cert, també estrena decorat. Però hi ha una cosa que se'ns dona millor, que són les 

taules, els informatius, els debats, l'actualitat, i una cosa que se'ns dona pitjor, però 

és la gent que tenim a la casa, que tenim coses molt bones i algunes més febles, 

que és l'entreteniment pur i dur, no? Aleshores, al fer-ho una productora, els hi pots 

incidir més perquè poden canviar perfils, poden buscar altra gent, poden fer altres 

coses. I aquest ha estat el motiu bàsic, no? 

El FAQS s'acaba o no s'ha acabat, de fet, aleshores, el que fem és El col·lapse, que 

és un talk show, bé, un talk show que evoluciona cap a un late. És un programa que, 

perquè ens entenguem, volem fugir de la política. El col·lapse es diu perquè el 
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col·lapse és un món on ha col·lapsat, però on la gent troba refugi dins el plató de 

TV3 i on cada nit passaran coses divertides, coses entretingudes. Té una banda, té 

cent persones de públic, té una gran entrevista, que esperem que sigui..., una gran 

entrevista no política, eh? Vull dir, amb gent que sigui..., bé, no dic noms que em 

diuen perquè no vull ser agosarat i que després no surtin, no? Però, en tot cas, seria 

aquesta la intenció.  

Divendres a la tarda tenim un nou programa que es diu Tot són problemes, que 

aquest programa és també una mica per buscar gent nova. És un programa que és 

un panel que gira al voltant del món de TV3, no?, i també de protagonistes de TV3, 

però també d'altres gags, com a discussions sobre què t'agrada més si la Fanta de 

taronja i no sé què, i aquí portar gent de..., famosos a fer aquesta espècie de 

competicions, etcètera, etcètera, no? Però també estarà bastant allunyat del terreny 

polític, no? 

Preguntava també pel... 

El president 

Senyor diputat... Ai, perdó, senyor president, senyor director. Se li ha acabat el 

temps.  

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies. 

El president 

Diputat, li queden cinquanta-sis segons. Ell no pot contestar. Tirem. Molt bé.  

Preguntes al director de Catalunya Ràdio 

323-00167/13, 323-00170/13 i 323-00172/13 

Passem a les tres últimes preguntes, també estan acumulades, és sobre l’EGM. Són 

les tres adreçades al director de la ràdio. És d'Esquerra Republicana, Junts pel Cat 

i el Grup Parlamentari Socialista. D'acord? Doncs molt bé. En primer lloc, preguntarà, 

segons aquest ordre, el diputat Engelbert Montalà sobre aquest tema. Quan vulgui, 

té la paraula. 



Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 

Sessió núm. 14 / 29 de juliol de 2022 

 

92 

Engelbert Montalà i Pla 

Gràcies, president. Benvingut, senyor Borda. Seré bastant paral·lel amb la 

intervenció que he fet abans. El felicito per haver guanyat el concurs, en aquest cas 

per la direcció de Catalunya Ràdio i en aquest cas també una doble felicitació, també 

per, en aquest cas, també pels resultats de l’EGM, que el que fan és determinar, al 

final, la bona feina i el bon tarannà de la feina que es fa dintre de Catalunya Ràdio. 

En aquest cas la plantejaré també de la mateixa manera, els nous reptes, al final, en 

consums audiovisuals són reptes que són complexos a l'hora de discernir com 

estructurar, al final, les noves graelles de cara a la pròxima temporada, perquè amb 

franges d'edat determinades també tenim problemes a l'hora de falcar, sobretot amb 

continguts, en aquest cas no visuals, sinó d'àudio, en diferents tipus de franges.  

En aquest sentit, programes com El búnquer són un exemple d'èxit per falcar 

aquestes franges d'edat. Aquest ingent treball que vostès també estan fent amb el 

talent jove, amb el nou talent jove... 

 

Fitxer 14CCMA13 

 

...dintre de l'estructura de Catalunya Ràdio i en els nous formats, sobretot en nous 

formats digitals, que el que fan és un bon treball que determina al final el futur de 

falcar aquest jovent que escolta la ràdio.  

I era preguntar-li, en definitiva, també per les estratègies que vostès al final traçaran 

per aquesta nova temporada i quins són els seus plantejaments de futur, allò, per 

encarar aquests nous reptes que tindrà Catalunya Ràdio.  

En aquest cas, també voldria contestar la proposta del senyor, del diputat Gimeno, 

del PSC, que ens parlava del consell assessor. Nosaltres agafem el repte. És 

important per nosaltres també donar sortida al que vostè ens ha plantejat. Per tant, 

el compromís màxim del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana per donar 

sortida a tot això. 

Moltíssimes gràcies.  
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El president 

A vostè, diputat. Li queden trenta-vuit segons, si vol després repreguntar. Passem 

a, bé, la mateixa pregunta. Senyor Ten, la mateixa pregunta EGM. Quan vulgui, té 

la paraula, dos minuts i mig. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. Senyor Jordi Borda, felicitats, enhorabona. La pregunta 

és perquè valori el darrer EGM. Jo no li parlaré de xifres, faci-les vostè, valori vostè 

mateix quins punts forts i quins punts febles hi ha. I ara, a més, ho pot fer, ja no des 

de la interinitat, sinó des de la immensa responsabilitat del càrrec que té, amb l'aval 

d'aquest Parlament i amb l'aprovació del Consell de Govern de la Corporació.  

Jo no li vull parlar de xifres. En tot cas, a vegades és potser millor també parlar de 

models. El nostre contrincant és RAC1, una ràdio privada, però, en canvi, nosaltres 

hem de ser amb un model de ràdio pública en català potent, en servei públic, en 

excel·lència informativa. I com, no ja d’aquest darrer EGM, sinó en les futures 

actuacions, com treballarem des d'aquest punt de vista, no?  

Ens sembla que hi ha un model de ràdio que hem de saber proposar, marcadament 

diferent, i pel qual hem de treballar, que no vol dir oblidar les audiències, 

evidentment, i que els dos camins són compatibles de tirar endavant. 

A mi em sembla que a vegades tenim una responsabilitat de pluralitat, no vull dir ja 

política, sinó de país, de societat, d'estils, de territori, en la nostra graella, que ha 

d'interpel·lar moltíssima gent. I aquest és el model que des de Junts també treballem, 

ens agrada i ens sentim còmodes, que en totes les franges dels programes 

generalistes doncs hi hagi possibilitats de tots els ciutadans de Catalunya de sentir 

una veu, una referència, un fil de conducció que els comporti cap aquí.  

Res més. Enhorabona i valori vostè l’EGM.  

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Li quedaran, aproximadament, uns vint segons, si vol 

repreguntar.  
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I per últim, en nom del Grup Parlamentari Socialista, també sobre la mateixa 

pregunta, té la paraula la diputada Beatriz Silva, quan vulgui. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Señor Borda, el último estudio general de medios indica que 

Catalunya Ràdio redujo a la mitad la distancia de oyentes que le separaba de AC1 

en el último año, es una buena noticia, es positivo que la radio pública de Catalunya 

gane oyentes y los gane en un momento en que está intentando innovar con 

contenidos distintos y con un entretenimiento de calidad.  

Me gustaría saber qué tiene previsto hacer usted como nuevo director de Catalunya 

Ràdio, que ya no está en funciones, para avanzar en mejorar las audiencias. Y 

cuando hablamos de mejorar las audiencias, no nos referimos tanto a aumentar el 

número de oyentes, esta carrera por igualar a RAC1, que es importante, pero que 

no es lo más importante a la hora de dar servicio público. Estamos hablando de 

llegar al mayor número de personas posible, pero de todas las edades, de todas las 

clases sociales y de todos los territorios. Algo parecido a lo que planteaba el diputado 

Ten.  

A mi lado tengo a la diputada Rocio García, que es diputada del Baix Llobregat, una 

zona que con frecuencia se queja de que no se siente suficientemente reflejada en 

nuestros medios públicos, a pesar de que, numéricamente, representa un porcentaje 

muy amplio de la ciudadanía de Catalunya. 

Nos sucede también esto con otros territorios, que a veces están muy cerca, como 

el área metropolitana, pero otras veces muy lejos, y que perciben que no se ven 

reflejados. Por eso me gustaría saber qué planes tiene para aumentar las audiencias 

en estas zonas donde hay menos oyentes o donde la radio pública sigue sin ser una 

referencia y también para atraer públicos diversos, por ejemplo, el público joven, que 

es uno de los que más preocupa a mi grupo parlamentario.  

Yo tengo una hija de quince años, que escucha podcast constantemente, que está 

enganchada a programas que yo los veo super interesantes, programas que son 

capaces de entretener, pero también de educar en temas en los que a veces la 

propia educación formal no llega. Pero estos programas casi siempre están en otras 

lenguas y creemos que es importante que la radio pública de Catalunya sea capaz 
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también de generar estos contenidos en catalán y de llegar a este público joven. 

¿Qué se piensa hacer para para mejorar las audiencias desde esta perspectiva que 

le estoy planteando? Que haya equidad territorial, que haya nuevos públicos... 

Gracias. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Senyor director de la ràdio, té set minuts i mig entre 

contestar i recontestar. Crec que no hi haurà repreguntes, per tant... Espera’t. Ara. 

Quan vulgui, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio 

Gràcies, president. Ha estat un... M’han sentit dir molt sovint en aquests quatre 

mesos que m’ha tocat de fer de representant interí de la ràdio que estem en una 

cursa contra nosaltres mateixos a nivell d'audiències. I en aquest marc mental, les 

audiències de l'última onada de l’EGM de la temporada van anar força bé, perquè el 

resultat són molt bons perquè, per exemple, per donar-los..., no els vull avorrir quant 

a dades, però en un moment en què cau el consum, a final de la temporada cau el 

consum, Catalunya Ràdio va resistir amb molt bons números respecte la resta de la 

ràdio generalista i va guanyar fins a noranta-quatre mil oients, gairebé cent mil 

respecte a la competència directa.  

Una altra cosa que m'agradaria subratllar, aprofitant que tinc una mica més de 

temps, és que ja és la segona vegada consecutiva, la segona onada consecutiva 

que Catalunya Ràdio és la ràdio que més creix de totes les ràdios generalistes.  

En la nostra anàlisi, la que fem a la direcció, entenem que s'han consolidat productes 

com El matí de Catalunya Ràdio, en el segon any de la Laura Rosel, que el nostre 

format de tarda, amb l'Òscar Fernández i l'Elisenda Carod, també s'ha consolidat 

perquè està amb uns registres que no vivíem des de més d'una dècada enrere, amb 

una fórmula d'entreteniment de qualitat, amb informació i de rigor periodístic.  

Però és que encara hi ha més dades que ens fan sentir orgullosos. Per exemple, 

respecte a les emissores generalistes en català som la que té més impacte en el 

públic de catorze a dinou anys, i això ens dona un perfil molt més jove i dona resultat 

a la feina dels últims anys d'anar a atacar, en el bon sentit de la paraula, aquest tipus 
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de públics en formats que veiem que tenen recorregut. Però és que també som la 

més acceptada de les generalistes en català en el públic femení.  

Creiem que aquesta feina l'estem fent bé, més enllà de qüestions numèriques, eh? 

Hem reduït la diferència respecte al líder de la ràdio, que, afortunadament, és una 

oferta en català, com és RAC1, l’hem reduït gairebé a la meitat. I d’això ens sentim 

orgullosos, però estem, insisteixo, en una cursa amb nosaltres mateixos. 

Respecte al futur. No els avorriré amb dades, però som líders a Lleida, gairebé estem 

empatats a Girona amb qui és el líder. Pugem molt a les comarques de Barcelona 

respecte a l'últim EGM i això ens dona certa confiança en seguir treballant en 

aquesta línia. 

Respecte al futur. Tinguin en compte que en la graella analògica hi haurà pocs canvis 

per dos motius. Un, perquè entenem que la graella està en fase expansiva i que 

necessita un any, com a mínim, una temporada més per madurar projectes que 

estan funcionant bastant bé, com La Tarda o com El matí de Catalunya Ràdio. I, 

d'altra banda, perquè la direcció estava en fase d'interinatge fins dilluns passat i en 

el moment de renovar els contractes i renovar les propostes tampoc era qüestió 

d’hipotecar propostes a qui pogués venir després.  

Per tant, la combinació dels dos factors ha fet que ens presentin més o menys el 

mateix, amb una petita variació d'horari a la franja vespre, però més o menys és el 

mateix.  

Estem especialment satisfets, i en la línia del que deien de servei públic, que els 

informatius siguin tots els més escoltats en la seva franja, això dona sentit a la nostra 

raó de ser. I que programes, i això és un reconeixement personal, programes com 

els Solidaris, l’En guàrdia! o el Revolució, que són estrictament de divulgació, siguin 

líders en la seva franja. Això vol dir que els continguts de servei públic, que estem 

obligats a traslladar a la societat, també són competitius. Això ja m’ho han sentit dir 

alguna altra vegada i això crec que ens n’hem d'enorgullir perquè no hi ha cap altre 

operador privat que faci continguts de servei públic en aquestes franges. 

No els avorriré més perquè són els últims minuts abans de marxar de vacances.  
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Sí que els diré que estem disposats a anar a aquests nous públics que em demanava  

la diputada Silva. I jo crec que a principis de setembre podrem anunciar novetats 

importants que afectaran propostes que van a buscar el públic juvenil en un entorn 

urbà, sense perdre la consolidació de la gent que ja ens està escoltant. A banda que 

també, a principis de temporada, anunciarem la producció de podcast, que em 

demanava vostè per podcast, podcast que tenim molta confiança en el sentit que 

puguin arribar a capes de població, sobretot la més jove, que tenim el risc que 

desconnecti o, sinó ho ha fet ja, dels mitjans convencionals.  

Tot això, si volen, la temporada que ve i anirem parlant-ne, els aniré portant aquest 

tipus de projectes per compartir-los amb vostès, perquè entenc que hi ha una part 

de divulgació, de servei públic, però també de competència per l'audiència digital, 

que entenem que no hi podem renunciar. 

Gràcies, president.  

El president 

Moltes gràcies, director. Si hi ha algú que vulgui repreguntar? Sinó continuaríem. 

Continuarem a comiat perquè ja no hi ha més preguntes.  

Espereu, abans que me n'oblidi... Un segon, eh? Abans que me n'oblidi, quedem un 

moment els portaveus i les portaveus per parlar de la propera comissió de control, 

eh?, i aprofitant que està la presidenta... (Remor de veus.) En principi hi ha una 

proposta que sigui el 16 de setembre, eh? Ara parlem i ho acabem de comentar i de 

concretar. Ara, quan acabi la comissió, ens quedem un momentet i comentem el 

tema. 

I crec que hi ha una diputada que vol parlar... A veure. 

Cristina Casol Segués 

Disculpi, president. D’acord amb l'article 87.2 del Reglament, voldria intervenir per 

al·lusions al diputat Dalmases. L'article del Reglament diu que... 

El president 

A veure, diputada. A veure, diputada, té raó, té raó en una cosa, que les al·lusions 

es poden contestar en la mateixa sessió per una altra diputada, té tota la raó del 
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món. Estem en una comissió de control i, en principi, no hi ha al·lusions. I la Mesa 

ens hem reunit abans d'aquesta comissió també per comentar, i ens vam reunir l'altre 

dia, per comentar que no donaríem al·lusions al diputat Dalmases, en cas que 

estigués present en aquesta compareixença.  

Crec que no corresponen les al·lusions. També li dic, no m'agradaria prendre sol 

aquesta decisió i si els dos meus col·legues de la Mesa la comparteixen, perfecte, 

però si pensen que ens hem de reunir, ens reunim i ho parlem, trenta segons. Doncs 

vine cap aquí i ho comentem un momentet. Quinze segons, eh?, quinze segons. 

(Pausa.)  

Resolt, eh? Hem tingut... Si em permeteu, ja estem acabant. Hem tingut una 

discrepància, no ha estat per unanimitat, eh? Hi ha hagut un membre de la Mesa 

que discrepa d'aquesta decisió, però hem decidit no donar-li la paraula per al·lusions, 

com havíem dit prèviament en la Mesa i com havien parlat que no es donarien les 

al·lusions al diputat Dalmases. Però, insisteixo, té raó en què qualsevol diputat pot 

demanar les al·lusions d'un diputat que no hi estigui present o del seu grup 

parlamentari.  

Acabem. 

Cristina Casol Segués 

Estic d'acord. Li agraeixo la...   

El president 

Molt bé. 

Cristina Casol Segués 

Però voldria que constés en acta que no m'han donat opció per parlar. 

El president 

Home, clar que constarà, eh?  

Acomiadem la comissió, eh? Deixeu-me que no em deixi ningú, el Lluís Garriga, que 

ja és el primer en aixecar-se, la presidenta Rosa Romà, el Jordi Borda, el Sígfrid 

Gras, l'Àngels Ponsa, la Carme Figueras, la Gemma Ribes, el Lluís Noguera i el... 
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Fitxer 14CCMA14 

 

...i el Pep Riera, el Dani Hernàndez, el Santi Faro, la Clara Cabezas i Elisabet 

Ventura i també a l’Àfrica Vela, eh? Jo crec que no m'he deixat ningú, eh? I als de 

sempre, també al Rafael Ràfols i, en aquest cas avui també, l’Anna Batalla, si no 

m'equivoco. És possible? Doncs estem tots, eh? Hi ha dos periodistes, segurament, 

al final. I a tots vostès.  

Moltíssimes gràcies. Bon estiu i ens veurem. Quedeu-vos un momentet els i les 

portaveus. Anirem molt ràpid.  

 

La sessió s'aixeca a... 

 

 


