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Fitxer 1 

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

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

Audiovisuals 

Sessió 15, divendres 16 de setembre de 2022 

Presidència de l’I. Sr. David Pérez Ibáñez 

Sessió 15 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; el director de Televisió de 

Catalunya, Sígfrid Gras i Salicrú, i el director del grup d'emissores de Catalunya 

Ràdio, Jordi Borda i Marsiñach. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l’Agència Catalana de 

Notícies davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del 

programa de TV3 "Preguntes freqüents" i les denúncies d’altres periodistes que han 

patit situacions similars (tram. 357-00726/13). Comissió de Control de l’Actuació de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Compareixença. 

2. Compareixença del director del programa de TV3 "Preguntes freqüents" davant la 

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

per a informar sobre la situació viscuda per una periodista d’aquest programa i les 

denúncies d’altres periodistes que han patit situacions similars (tram. 357-00727/13). 

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

Audiovisuals. Compareixença. 

3. Compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, davant la 

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

per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del programa de TV3 

"Preguntes freqüents" i les denúncies d’altres periodistes que han patit situacions 

similars (tram. 357-00725/13). Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Compareixença. 

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

Audiovisuals. 

El president 

Doncs, molt bé. Bon dia. Començaríem la Comissió de Control de l’Actuació de la 

CCMA. I comencem amb aquesta seqüència del debat de les compareixences del 

cas del FAQS. Us recordo, als portaveus, els temps, són per als compareixents un 

temps de deu minuts que el poden esgotar o no, i després intervindran els portaveus 

dels grups parlamentaris per fer preguntes o aclariments durant tres minuts per a 

cada un, eh? A partir d'aquí, tornaran a intervenir els compareixents per un temps 

de cinc minuts. 

Compareixença dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i 

l’Agència Catalana de Notícies per a informar sobre la situació 
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viscuda per una periodista del programa de TV3 "Preguntes 

freqüents" i les denúncies d’altres periodistes que han patit 

situacions similars 

357-00726/13 

Farem aquest primer bloc i, per tant, directament ja li donaria la paraula al senyor 

Sígfrid Gras i Salicrú, com havíem dit, per un temps de deu minuts. Quan vulgui, té 

la paraula. 

Sígfrid Gras i Salicrú (director de Televisió de Catalunya) 

Gràcies, senyor, president. Senyors diputats. A veure, el dia 9 de juliol, com vostès 

saben, el programa Preguntes freqüents va entrevistar la presidenta del Parlament, 

la senyora Laura Borràs. Després d'aquesta entrevista, en un espai fora de plató, hi 

va haver com una discussió i van haver-hi crits ja fora del plató, fora del plató 

físicament del Preguntes freqüents, entre el diputat senyor Francesc de Dalmases, 

que l'acompanyaven tres persones més, i la sotsdirectora d'aquest programa. 

Quan la direcció de TV3 té coneixement, al cap d'uns dies, d'aquest incident, es posa 

en contacte amb la direcció del programa. Concretament, jo parlo amb el senyor 

Pere Mas, no?, i es posa a la seva disposició per si volen fer alguna queixa. Ells, els 

responsables del programa, diuen que de moment no cal i que si de cas ja ho faran 

saber. 

Quan alguns mitjans de comunicació publiquen la possible gravetat d'aquests fets, 

el primer que fa la CCMA és demanar un informe intern i fa públic un comunicat on 

condemna l'actitud de Francesc de Dalmases i exigeix respecte als professionals 

dels mitjans de comunicació en qualsevol circumstància. 

Què fem a partir d'aquí? Demanem la versió de la productora i del diputat, el senyor 

Dalmases. Segons la versió de la productora, El Terrat, el diputat hauria cridat la 

directora i, fins i tot, l’hauria agafat pel braç després de tancar-la en un camerino. 

Entenc que no cal que els doni més detalls de les diferents versions, perquè el dia 

29 de juliol, en la compareixença que vam fer aquí, ja els hi vam entregar les 

declaracions íntegres que ens feien arribar ells. 
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A partir d'aquí, per la seva banda, demanem també la versió del senyor Dalmases. 

El senyor Dalmases, resumint, diu que es tracta d'una discussió en un context de 

discrepància entre dues persones que es coneixen des de fa molt temps i que no va 

intimidar ningú, ni la va insultar ni la va agafar pel braç, no? Ho repeteixo, tenen 

aquests informes complets. 

Hem de concretar també, i això és important, que en aquells moments no hi havia 

cap treballador de TV3 dins d'aquesta sala, dins d'aquest camerino on es van produir 

els fets. Hi havia personal de TV3 a prop que el que van sentir van ser crits, però 

tampoc poden donar cap versió concreta dels fets perquè, ho repeteixo, no hi eren, 

no? 

A partir d'aquí, què fa la CCMA? La CCMA, la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, el que decideix és incrementar mecanismes perquè aquests fets, tal 

com ens explica la productora que es van produir, no tornin a passar. Fets que 

considerem que són absolutament aïllats i que no passen habitualment, no? Com es 

fan aquests fets? Com es fa aquest control, no? Doncs, el primer que hem fet és a 

totes les productores exteriors les obliguem a complir el llibre d'estil de la CCMA. 

És una mesura que ja ha entrat en vigor i, aleshores, no s'aprova cap contracte que 

no digui que les productores, tots els seus convidats, etcètera, personal han de 

complir el llibre d'estil que tenen els treballadors de CCMA i els programes de la 

CCMA. 

També s'està analitzant limitar les entrades d’acompanyants dels entrevistats polítics 

a determinats àmbits i també fer complir els codis d'assetjament que la CCMA té per 

a totes les persones que tenim internament, doncs, aplicar-ho també a les persones 

que entrin a les nostres instal·lacions, no? 

Diguem, que hi ha una mesura concreta i un parell més que ja s'estan estudiant. 

Aquestes mesures s'estudiaran també conjuntament amb els comitès d'empresa i 

els diferents consells professionals. Ho dic perquè les mesures que es prenguin no 

seran només per a la televisió, sinó per a tot el personal de la CCMA, i s'aplicaran 

als respectius espais de treball, tant a Sant Joan Despí com, per exemple, a la 

Diagonal. 
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Els pròxims dies ja tenim reunions amb membres d'aquests comitès, d'aquests 

consells i, a partir d'aquí, evolucionarem aquest tema. Això va ser el dia 29 de juliol, 

estem a mitjans de... sí, estem a mitjans de setembre, ja hem pres mesures i creiem 

que n'haurem de prendre alguna més i les que estudiarem de forma conjunta. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, senyor director. Ai, perdó, vale. Molt bé, passem al següent 

compareixent. Abans no he fet, ho faig ara. La seva compareixença és per informar 

sobre la situació viscuda per una periodista del programa TV3 Preguntes freqüents 

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

Ara té la paraula, com a director de l'Agència Catalana de Notícies, el senyor Iu Forn. 

Quan vulgui, té la paraula. 

Iu Forn i Piquer (director de l'Agència Catalana de Notícies) 

Moltes gràcies, bon dia. Jo hauria preferit comparèixer davant d'aquesta comissió 

per explicar el projecte de l'ACN, que intentarem fer una agència encara més 

moderna, més forta, més potent. Però les coses han anat com han anat i comparec 

perquè informi de la situació viscuda per una periodista del programa TV3 Preguntes 

freqüents. Lamentablement, els he de comunicar que no puc informar de res sobre 

això, perquè no he treballat mai al programa Preguntes freqüents, aquell dia no 

estava a Sant Joan Despí, tampoc als estudis de TV3 i no estava ni a Barcelona ni 

a Catalunya. Per tant... 

Pel que fa a les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars, quan 

va sortir la informació que es va publicar al Nació Digital i es va publicar a elDiario.es, 

aquell dia vaig rebre una trucada d'una persona de la redacció de l'Agència Catalana 

de Notícies, em va dir: «Avui sortirà una segona informació relacionada amb el que 

es publica avui i t’informo que sortirà aquesta informació i, bé, serà relativa a una 

situació que es va produir fa mesos al voltant de les eleccions nacionals del nostre 

país. I tot això t’informo que això es publicarà.» 

Jo li vaig preguntar si tenia constància, proves del que ell afirmava o afirmaria en 

aquesta peça periodística. No per res, sinó bàsicament per protegir-lo a ell. Perquè 
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si tens proves, doncs, és més senzill tot, no? Em va dir que sí, que tenia uns 

missatges d’SMS. Per tant, jo a la meva gent l'he de defensar, me l’he de creure. I 

va sortir aquesta informació. 

Això és tot el que puc dir sobre aquest cas que se m'ha citat. Jo vaig prendre 

possessió com a director de l'Agència Catalana de Notícies el dia 4 d'abril. Els fets 

són aproximadament d'un any abans. Jo no sé què va passar al programa Preguntes 

freqüents de TV3. Per tant, quan acabi tota aquesta intervenció em quedo a la seva 

disposició per contestar preguntes sobre un tema que desconec i que tampoc hi era. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè. Molt bé, doncs, ara passarem a les intervencions dels grups 

parlamentaris. I, si us sembla, utilitzarem el que és l'ordre habitual, eh? Per tant, 

començarem pel Grup Parlamentari Socialista. El temps és aproximadament... Bé, 

és el temps per formular preguntes i aclariments, són tres minuts per grup 

parlamentari. Per ara anem bé de temps, però mirem d'ajustar-nos a aquests tres 

minuts. 

Per tant, en nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Rocio 

Garcia Pérez. Quan vulgui, té la paraula. 

Rocio Garcia Pérez 

Gràcies, president. Intentaré també no esgotar els tres minuts. Bon dia. Agrair, en 

primer lloc, als directors de TV3 i de l'Agència Catalana de Notícies les seves 

intervencions, la seva presència avui en aquesta comissió de control i per compartir 

també les seves preocupacions en el marc de les responsabilitats que tenen davant 

d’aquests mitjans de comunicació públics, també per intentar aclarir fets als quals el 

nostre grup parlamentari es reitera en la seva condemna. 

Volem expressar de nou que lamentem profundament que es puguin donar en una 

democràcia com la nostra casos de coacció a periodistes, als mitjans de comunicació 

públics, també als privats evidentment. Volem pensar que aquestes greus 

ingerències polítiques que ens han expressat són fets aïllats, molt condemnables, 

però aïllats, i que sessions parlamentàries com la d'avui contribueixen a defensar el 
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dret a la informació independent, objectiva, contrastada, veraç a la qual té dret tota 

la ciutadania. 

Ens permetran, però, que ara ens centrem principalment en la intervenció del director 

de TV3 i els fets ocorreguts el 9 de juliol al programa Preguntes freqüents de la 

productora El Terrat. Primer agrair al director de l'ACN la seva exposició i 

preocupació i esperem en un altre moment, com deia, doncs, escoltar-lo, poder-lo 

tenir en aquesta comissió. 

I senyor Sígfrid Gras, el passat 29 de juliol, en aquesta comissió, van comparèixer 

per donar-nos detalls dels fets ocorreguts el 9 de juliol a TV3. Se'ns va lliurar un 

informe que exposava les diferents versions dels lamentables fets que havíem 

conegut per la premsa. Volem recordar-li que tant vostè com la presidenta de l'òrgan 

de govern de la Corporació es van comprometre a prendre una sèrie de mesures per 

evitar situacions similars de forma immediata i urgent. 

El nostre grup parlamentari voldria saber quines accions s'han pres a TV3 a dia 

d'avui i un cop iniciada la nova temporada, com afecten aquestes mesures als i a les 

professionals dels programes realitzats per productores externes. Els compromisos 

que van expressar-nos a la passada comissió ens van semblar molt sòlids i ben 

fonamentats, però coincidiríem que vam viure una comissió molt excepcional i 

preocupant, però voldríem que ens expliqués si ha pogut posar en marxa ja les 

mesures anunciades aquí. 

I com se'ns va explicar que s'incorporaria l'obligació del compliment del llibre d'estil 

a tots els contractes dels programes fets per productores que treballen amb TV3, 

voldríem saber si això ja s'ha fet. També van dir-nos que es reforçarien les mesures 

de protecció que donin cobertura tant als professionals de TV3 com als professionals 

externs, però que treballen a les dependències de la Corporació, i es van 

comprometre a incorporar en els contractes que té la televisió pública de Catalunya 

amb les productores externes clàusules específiques perquè es puguin aplicar els 

mateixos protocols que té en l'actualitat TV3 i, d'aquesta manera, protegir amb les 

mateixes garanties els professionals de la cadena. 

Per això voldríem saber a quins contractes i amb quins programes actualment ja s'ha 

aplicat. Estan tots els programes de la nova temporada amb les mateixes clàusules? 
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I si no s'ha pogut fer encara, quan creuen que podran fer efectiu aquest compromís 

de la CCMA. 

I som conscients que aquests fets ocorreguts posen el focus sobre aspectes que mai 

haurien d'haver passat. I, novament, volem agrair el nostre suport a les professionals 

i als professionals de la televisió pública de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies a vostè, diputada. El següent grup parlamentari. En nom del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña, té la paraula el seu portaveu, l'il·lustre senyor 

Alberto Tarradas Paneque. Quan vulgui, té la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque 

Moltes gràcies, senyor president. I gràcies també a vostès per ser avui aquí i 

comparèixer en aquesta comissió. Des de VOX, pues, lo primero de todo es trasladar 

todo nuestro apoyo a los periodistas que han sido insultados o incluso agredidos por 

ejercer lo que es su trabajo legítimo y democrático. Sabemos que el separatismo, 

pues, tiene un largo historial de persecución a periodistas, a gente que igual no 

informa de la forma que a ellos les gustaría. 

Hemos tenido que ver escenas similares a los hechos que se están narrando hoy 

aquí en esta comisión ocurridos en TV3, hemos visto en manifestaciones como se 

ha escupido, insultado, humillado o incluso agredido y apedreado a periodistas por 

ejercer el derecho a la información y ejercer lo que es, al final, su trabajo tan 

necesario como es el periodismo. 

El caso de Dalmases lo que demuestra es cómo el separatismo entiende las 

instituciones. Se creen y se comportan, de hecho, muchísimas veces como los 

dueños del cortijo, como los amos y señores, los que gobiernan sobre todo en esta 

región. Se creen que con pagar 300 millones de euros que quitan a los catalanes 

para mantener unos medios de comunicación públicos, pues, van a poder controlar 

absolutamente todo lo que pasa ahí. Y casi siempre es así, y casi siempre es así. 

¿Qué pasa? Que una vez que una periodista decide ejercer su actividad, su 

profesionalidad y hacer una pregunta que no es un masaje, pues, ¿qué pasa? Pasan 
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cosas como esta, que no están acostumbrados a que alguien les lleve la contraria, 

a que alguien les pueda cuestionar dentro de los medios de comunicación que están 

pagando con el dinero de todos los catalanes. 

Desde luego, desde VOX condenamos los hechos que ocurrieron en el programa de 

TV3, aunque no seamos especialmente fans de este programa, pero desde luego 

trasladar todo el apoyo a la persona que sufrió ese acontecimiento tan desagradable 

y que tuvo que ver cómo el separatismo, una vez más, emplea prácticas más propias 

de matones 

 

Fitxer 15CCMA2 

que de cargos electos como debería ser. 

Muchas gracias. 

El president 

A vostè, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula el seu portaveu, el diputat senyor 

Xavier Pellicer Pareja. Quan vulgui, té la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, president. Bon dia. Gràcies, senyor Sígfrid Gras i senyor Iu Forn, per 

comparèixer. Bé, començar dient que ens sorprèn gratament que s'hagi fet feina, 

que s'hagi treballat i que s'hagin plantejat determinades qüestions que ens semblen 

fonamentals, com aquest control a les productores perquè compleixin el llibre d'estil, 

aquesta limitada d'entrades dels acompanyants, aquesta aplicació del codi 

assetjament i aquestes mesures que comentava que s'estaven estudiant. Ens 

sembla que això és el que s'hauria d'haver fet d'urgència ja des del mateix moment, 

però, en tot cas, benvingudes siguin aquestes mesures. 

El que sí que ens agradaria és que pogués desplegar una mica més aquest treball 

conjunt amb els comitès d'empresa de treballadors i treballadores, perquè ens 

sembla una qüestió fonamental per abordar aquest tipus de qüestions. 
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I, dit això, a nosaltres ens resulta preocupant, més enllà del cas concret, que es 

qualifiqui de fets aïllats. És a dir, ens agradaria saber quines garanties, quines 

investigacions, quins estudis, quina recopilació d’informació s'ha fet per poder 

qualificar aquests fets com a aïllats de forma rotunda, si en tenen tota la claredat. 

I com és possible que tinguin aquesta claredat, si tots aquests mecanismes, 

diguéssim, s'han posat en marxa o s'estan posant en marxa ara mateix, no? I, per 

tant, d'on treuen les certeses? 

Ens preocuparia que es plantegés com a fets aïllats i que no fossin així, perquè 

llavors no estaríem abordant el problema des de la seva dimensió, que no és per 

aquest cas concret o per aquesta actuació concreta, sinó que, a parer nostre, és per 

una permeabilitat constant o per una capacitat constant d'incidència dels partits i de 

partidització i, fins i tot, de putineig dins la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals per part de determinats partits, no? 

Des del nostre parer, ens sembla absolutament imprescindible, per tant, que s'arribi 

al fons d'aquests fets i que es donin el màxim d'explicacions, que es busquin i es 

segueixi i es treballi i s'aprofundeixi en mesures com les que comentava i es posin 

en marxa de forma efectiva, més enllà d'haver-les anunciat, per aconseguir garanties 

de no repetició que aquests fets no es tornin a produir. 

Com els deia abans, creiem que estem en aquest context d'intent de partidització 

dels mitjans públics i pensem que calen mecanismes especials i extraordinaris dins 

la Corporació per fer-hi front. I, sobretot, posant en valor aquest dret a la informació, 

que ens sembla un dret fonamental per a la ciutadania i que podria ser vulnerat, no? 

Pel que fa al senyor Iu Forn –i vaig acabant–, també ens sap greu que hagi de 

comparèixer per aquests fets i que no pugui comparèixer i venir a explicar el seu 

projecte. Esperem que ho pugui fer. Però, en tot cas, el que sí que ens sembla 

rellevant és, arran de les informacions complementàries que van aparèixer i malgrat 

el títol de la compareixença, pogués parlar i relacionar-ho amb aquests fets concrets, 

doncs, també saber quines mesures s'havien emprès dins de l'ACN, entenent també 

que no forma part de la Corporació. 

Si totes aquestes mesures que plantejava el senyor Sígfrid Gras també s'estan 

plantejant d'implementar a l’ACN. I quins treballs o quines investigacions o quins 
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estudis s'havien fet dins l’ACN mateixa per garantir que aquests fets no es repetissin 

o per garantir que aquests fets no s'haguessin produït en altres ocasions o amb altres 

protagonistes, no? 

Ens preocupa especialment –i acabo president– tot allò vinculat a que eren fets al 

voltant de les eleccions i, per tant, en un context especialment sensible. Així que li 

agrairíem més informació. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, senyor diputat. Passem al següent grup parlamentari. En aquest 

cas és el Grup Parlamentari d'En Comú Podem i, en el seu nom, parlarà la seva 

portaveu, la il·lustre senyora Susanna Segovia Sánchez. Quan vulgui, té la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Doncs, tornem de la pausa de l'agost amb un tema que, 

efectivament, no va quedar resolt tampoc el mes de juliol a la darrera comissió de la 

Corporació, tot i que ja en vam parlar. Jo volia agrair també a les dues persones per 

comparèixer. Efectivament, estic segura que és un tema que pot no resultar còmode 

en molts sentits, però que creiem que igualment valia la pena donar-li més temps i 

poder tenir més explicacions. 

Sí que és cert que, com a mínim per part del director de TV3, no hem trobat que hi 

hagi afegit molta més informació a la que ja vam donar al juliol. Més enllà d'aquestes 

mesures que diu que han posat en marxa, a partir d'això que va passar, que sí que 

ens agradaria també saber de manera més concreta i efectiva en què s'ha traduït 

això. És a dir, si realment amb les productores que ara ja tenen contractes amb TV3 

s'ha fet aquest acord, doncs, s’han signat aquests convenis o quina sigui la figura 

que hagin fet perquè realment agafin el llibre d'estil. 

Però, sobretot, que també hi hagi aquesta obligació que totes les persones que 

d'alguna manera treballen a TV3 o per a TV3 hagin de complir coses tan bàsiques 

com és el llibre d'estil o els protocols antiassetjament. O sigui, no deixa de ser 

sorprenent que fins que no ha passat tot el que ha passat i per què va sortir publicat 

pel Nació Digital i per elDiario, doncs, hi hagi hagut a reacció, no?, doncs, aquestes 
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mesures que nosaltres entenem que la veritat hauria estat bé que ja estiguessin 

incorporades. 

De fet, ens sorprèn que el protocol antiaassetjament no estigués previst que 

s'apliqués per a totes les persones que entren a TV3 o a Catalunya Ràdio o a tota la 

Corporació. De fet, és una cosa que hauria estat bastant de calaix pensar-la abans, 

que si hi ha una agressió per part d'una persona convidada cap a qui sigui, dintre 

del que seria les competències i la programació i tot el que es faci dintre de la 

Corporació, això s'ha d'aplicar, no? 

Al Parlament, el protocol s’aplica a tothom que està dintre del Parlament i justament 

és una de les coses... fins i tot a periodistes. És a dir, si un periodista rep un atac o 

és víctima d'un assetjament al Parlament, ho pot denunciar al Parlament mateix, 

perquè és evident que no es pot fer distinció en funció d’on està el contracte o quina 

és la relació d'aquestes persones. 

Sí que ens agradaria saber si a nivell d'investigació creuen que és suficient aquell 

informe que ens van facilitar al juliol o si han pogut parlar més i han pogut investigar 

més sobre el cas concret, què va passar, per arribar a conclusions una mica més 

fermes de les que ens van presentar el mes de juliol. Perquè bàsicament l'informe 

del juliol era només una transcripció i enteníem que segurament s'hauria pogut 

avançar més per tenir una mica més de claredat i que això hauria pogut ajudar els 

membres d'aquesta comissió a tenir també aquesta informació més clara. I, a partir 

d'aquí, poder valorar quan la Comissió de l'Estatut del Diputat decideixi convocar-se 

i fer l'informe que se li ha demanat sobre el cas. 

I al director de l'ACN, comentar-li que entenem que comparèixer per aquest tema no 

sigui precisament el que tenia al cap, però que sí que ens agradaria, doncs, una 

mica també la seva opinió sobre el fet que hi hagi aquesta ingerència, i amb aquestes 

maneres de fer, per part de polítics a periodistes que treballen per la seva casa. 

Gràcies. 

El president 
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Gràcies a vostè, diputada. Continuem. I ara és el torn del Grup Parlamentari de 

Ciutadans i, en el seu nom, la seva portaveu, la il·lustre senyora Anna Grau Arias. 

Quan vulgui, té la paraula. 

Anna Grau Arias 

Gràcies, senyor president. Bueno, desde aquí un abrazo a los señores Sígfrid Gras 

i Iu Forn con los que he compartido hermosos ratos profesionales, en peores garitas 

hemos hecho guardia. Dicho esto, bueno, el titular sería: «Yo no me creo nada». O 

sea, creo que el informe de julio era superficial. Creo que esto no son hechos 

aislados. Creo que todo esto no tiene nada que ver ni con los libros de estilo ni con 

poner o poner menos límites a los acompañantes. Creo que ese no es el fondo de 

la cuestión. Creo que estamos asistiendo a una escenificación, a una ritualización 

de un presunto ejercicio de despolitización de TV3, pero el puño de hierro se sigue 

notando. 

Sigue el Polònia, sigue el Està passant, que en conjunto este año nos constaron a 

los contribuyentes catalanes la friolera de 5.249.440,27 euros. A Peyu y a Jair 

Domínguez no les va faltar de nada en Catalunya Ràdio, cuyo director hoy no ha 

venido, y ya veremos en TV3. Es verdad que están dando ustedes más cancha a 

programas y a presentadores aparentemente menos politizados, pero resulta que 

hasta las estrellas de Eufòria hacen bolos indepes. 

En fin, que todo esto del FAQS, me han a perdonar, pero parece una historia a veces 

que vas en trineo, te rodean los lobos y tiras un niño a los lobos para que se lo coman 

y seguir huyendo con todos los demás, ¿no? Sepan que yo me miro atentamente el 

Polònia todas las semanas y muchos TN y aunque la calidad de los humoristas y de 

muchos periodistas de TV3 es indudable, el plumero se les sigue viendo y notando. 

Aunque ahora hagan una tele, o vayan a hacer, menos indepe y más sociovergente 

o socioesquerrovergente, más en la línea de cuando gobernaba Pujol. Que Pujol 

mucho gobernar, pero en cada esquina de TV3 y de Catalunya Ràdio había un 

comisario político del PSC. Y vaya si coaccionaban y vaya si coaccionan, porque 

como periodista puedo decir que las coacciones a los periodistas están a la orden 

del día en los medios públicos y, cada vez más, en los privados que dependen de la 

subvención. 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

15 

Por cierto, y ya para ir acabando, me dicen que los consejeros socialistas de la 

Corporació votaron a favor de eliminar el FAQS de la parrilla de TV3. ¿A usted le 

consta esto, me lo puede confirmar? Porque según mis fuentes este programa no 

les gustaba nada. Y todo esto que ha pasado, que por lo demás es muy lamentable, 

y ya les ha venido bien, para entendernos. En fin, que no hay dos sin tres, TV3. 

El president 

Gràcies, diputada. Continuem amb el torn de grups parlamentaris. I, en aquest cas, 

ara li toca al grup parlamentari... el Grup Mixt, de fet, eh? I, en el seu nom, la seva 

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

paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí. Moltes gràcies, president. I, en primer lloc, donar la benvinguda tant al senyor 

Forn com al senyor Gras, i també a la resta de membres, doncs, dels equips que 

avui ens acompanyen. Con todo el respeto le voy a decir que esta comparecencia 

tampoco es que haya aportado muchísimo a lo que ya sabíamos hasta la fecha y la 

verdad creo que esta es una de las principales quejas que tenemos o que 

compartimos varios de los miembros de esta comisión respecto a cómo se ha tratado 

todo este tema desde el inicio. 

Es decir, un supuesto caso de acoso –y habló de supuesto porque creo que hay que 

hablar con todo el rigor y con toda la prudencia. Porque recuerdo que no se ha 

presentado ninguna denuncia formal y que esto, al final, pues, no deja de ser una 

comisión parlamentaria, no estamos en una sala de vistas ni muchísimo menos. Pero 

creo que alrededor de toda esta cuestión, pues, hay una cierta opacidad y una cierta 

falta de transparencia que a nosotros nos hace pensar que estos hechos supuestos, 

pues, tienen más de verdad que de supuestos, precisamente. 

Nos enteramos por la prensa, nos enteramos cuando ya había pasado más de una 

semana. En este caso, pues, a través de varios medios que publican, pues, y relatan 

lo que, al parecer, ocurrió aquella noche tras la entrevista a la presidenta ahora 

suspendida del Parlamento, la señora Laura Borràs, y, al parecer, protagonizados 

por el diputado de Dalmases. 
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A partir de esa noticia, empezamos un revuelo y, al parecer, desde la propia 

Corporación se elabora un informe. Informe del cual tenemos conocimiento cinco 

minutos antes de empezar la sesión de control en la última comisión del 29 de julio 

de este mismo año, justo antes de irnos de vacaciones. 

Ya para empezar, no creo que esa sea la manera de tratar este asunto. Es decir, 

cinco minutos antes, donde tuvimos que hacer un receso para podernos leer el 

informe, porque muchísimas de las preguntas que se iban a dar en esa sesión de 

control estaban relacionadas con los hechos, me parece que no nos permite a 

nosotros hacer un buen trabajo y que tampoco es una manera, pues, de demostrar 

esa transparencia por parte de la Corporación en ese sentido. 

Por tanto, vuelvo a hablar de esa opacidad y de ese secretismo que envuelve la 

cuestión. El informe tampoco aportaba absolutamente nada nuevo, sino que 

simplemente, pues, ponía en un papel lo que habíamos conocido, insisto, por la 

prensa. No me parece que estos sean hechos aislados, sobre todo porque a raíz de 

que conocemos estos hechos y estos hechos se hacen públicos, otros periodistas 

también relatan que han vivido, pues, episodios similares, al parecer, también por 

parte del mismo diputado. 

Y eso sí que es una pregunta que yo le quería hacer al señor Forn, que usted decía 

que, bueno, que ese día ni siquiera se encontraba en Cataluña y que, por tanto, no 

presenció... bueno, ni en Catalunya ni en el programa ni nada, y no presenció los 

hechos. Pero sí que es verdad que hemos conocido, yo no sé si es cierto, pero, por 

ejemplo, a través de una noticia que publicaba Crónica Global –desconozco si 

también otro medio–, se decía que también periodistas de la ACN habían 

denunciado, pues, episodios de acoso similares… 

El president 

Diputada. 

Lorena Roldán Suárez 

Y me gustaría saber –acabo muy rápido– si tiene usted conocimiento de estos 

hechos y si no se podría hablar más al respecto. 

El president 
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Vale. Dejamos acabar la frase. Muy bien. Moltes gràcies, senyora diputada. 

Continuem. I li toca el torn al Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana... No? Ai, 

sí, clar, perdó, perdó. El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i, en el seu nom, 

parlarà el vicepresident d'aquesta comissió, l'il·lustre senyor Francesc Ten i Costa. 

Quan vulgui, té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies també al senyor Sígfrid Gras i al senyor Iu 

Forn per la seva compareixença. Nosaltres, en aquest torn, sobre aquesta qüestió, 

remetrem la nostra intervenció al testimoni de la compareixença que farà el company 

i diputat Francesc de Dalmases. I, per tant, no farem ús de la paraula en aquest torn. 

I moltíssimes gràcies. 

El president 

Doncs, gràcies a vostè, diputat. Tampoc anava tant... Té la paraula, en nom del Grup 

Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, la portaveu en aquesta 

comissió, la diputada Raquel Sans Guerra. Quan vulgui, té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Gràcies al senyor Gras i al senyor Forn per la seva 

compareixença. Coincideixo que ens agradaria i, de fet, així sol·licitarem la 

compareixença del senyor Forn per poder parlar de l'Agència Catalana de Notícies i 

del projecte que té al capdavant de l'agència. És una compareixença incòmoda per 

a tots els que som aquí. Personalment, ho he de dir, és una compareixença 

 

Fitxer 15CCMA3 

incòmoda, és una situació incòmoda amb què ens trobem. Però penso que ens ajuda 

a posar el focus en actituds i comportaments que són del tot intolerables. 

La diputada Roldán parlava que no hi ha una denúncia, no?, formal o penal en 

aquest cas i que, per tant, doncs, hem de parlar de suposats fets. Els que ens movem 

en el terreny dels protocols contra l'assetjament sabem que és aquest el terreny en 

què es juga, en que moltes vegades no hi ha una denúncia, en que moltes vegades 
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hi ha una alerta, en que moltes vegades hi ha una denúncia gràcies a l'existència 

d'aquests protocols. I gràcies a això, doncs, es pot, com a mínim, donar resposta a 

situacions que són del tot intolerables. 

És evident que vostès tenen poc a aportar perquè, al final, les persones que recullen, 

no?, doncs, es limiten a recollir les diferents versions. I, per tant, aplaudim i celebrem 

que des de TV3, des de la Corporació s'impulsin tota una sèrie de mesures per evitar 

que aquestes situacions es repeteixin en el futur, no? 

Hem de protegir la tasca dels periodistes –ho deia la diputada Grau–, els intents de 

condicionar els periodistes estan a l'ordre del dia, però crec que aquest episodi 

traspassa la línia. Crec que aquest episodi, tal com ha estat narrat i com expliquen 

diversos testimonis, traspassa una línia. Una línia que tots plegats, els diputats i 

diputades d'aquesta cambra, hauríem de reflexionar-hi, perquè es tracta de la 

pulcritud en el comportament que ens és exigible com a diputats del Parlament de 

Catalunya. 

Disposem d'un codi de conducta, crec que tots i totes hem de respectar aquest codi 

de conducta. I entenem que a partir dels diferents testimonis que apareixen en 

l'informe que ens va ser lliurat, doncs, no es va respectar aquest codi de conducta. 

I, per tant, va afectar, en aquest cas, a una institució com és el Parlament. I, per tant, 

també esperem, com deia la diputada Segovia, doncs, que es convoqui tan aviat 

com sigui possible aquesta Comissió de l'Estatut del Diputat per poder saber si 

efectivament s'ha vulnerat el codi de conducta del Parlament. 

En tot cas, doncs, celebrar i aplaudir que es prenguin mesures. No m'estendré en 

les preguntes que ja han fet els companys que m'han precedit. Però, en qualsevol 

cas, agrair que es posi el focus en situacions com aquesta al Parlament per 

denunciar i per evitar que aquestes situacions es puguin repetir en el futur. 

Gràcies. 

El president 

A vostè, diputada. I ara intervindran els compareixents per contestar els grups 

parlamentaris, vale? Tenen un temps de cinc minuts màxim, eh?, per fer aquestes 
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respostes. I, si us sembla, farem el mateix ordre d'abans, eh? Per tant, en primer 

lloc, té la paraula el senyor Sígfrid Gras. Quan vulgui, pot parlar. 

Sígfrid Gras i Salicrú 

Sí. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyors diputats. Intentaré contestar les 

màximes preguntes, el màxim nombre de preguntes que ens han fet. La primera, 

també, tots els contractes externs ja incorporen aquesta clàusula. Vull dir, ja 

incorporen la clàusula que s'ha de complir el llibre d'estil de TV3. Aquest protocol ja 

existia, però ho reforcem posant-ho en tots els contractes. 

Aquesta mesura, que vam dir que faríem abans de l'estiu, ja és la que hem fet ara, 

no? I, a més a més, estem estudiant-ne d'altres, eh? Que diuen que no hem anat 

prou ràpids? Bé, estàvem a 29 de juliol, estem a 15 de setembre i hem començat 

una temporada, no? Però, vaja, la setmana que ve també tenim reunions amb els 

comitès. Amb els comitès hi vam parlar el primer dia que es van saber els fets i la 

nostra voluntat és d'una màxima transparència, evidentment. O sigui, si no 

expliquem més és perquè no sabem res més. 

A partir d'aquí, s'ha repetit el dubte sobre si això són fets aïllats i com sabem que 

són fets aïllats, no? A veure, són fets aïllats perquè no n'hem detectat més. I perquè 

un cop passa això, parlem amb els directors dels programes, no?, i els hi diem: «Us 

heu trobat amb situacions així?» I ens diuen que no. Aleshores, clar, no estem a 

cada entrevista, però entenem que els directors de tots els programes, si no s'hi 

troben, és que són fets aïllats. És així, no? I això sí que ho hem fet, no? 

El compliment del llibre d'estil, evidentment, és un fet, no? Ara inclourem aquestes 

clàusules que us deia. I, per què no hem fet més en aquesta investigació? És que 

no sabem què més podem fer. Vull dir, o contractem... No hi ha càmeres en els 

camerinos. Hem arribat fins on hem pogut. A partir d'aquí... Però el que podem fer 

és, tot i que són fets aïllats, reforçar tots els mecanismes de control perquè això 

passi. 

I els protocols d’assetjament, concretament, és una cosa que està en evolució 

constant. És a dir, ho anem revisant constantment i pensem que és una bona ocasió 

per tornar-ho a fer, no? Bàsicament la resposta és aquesta. 
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Vostè, senyora Anna Grau, lo del FAQS, si vol, li contesto després. Ho dic perquè lo 

dels programes... Bé, vostè es queixava exactament de... De què es queixava, que 

no me'n recordo? 

Anna Grau Arias 

Li preguntava si li consta que els consellers socialistes de la Corporació Catalana... 

Sígfrid Gras i Salicrú 

Ah, sí, ja me’n recordo.  

Anna Grau Arias 

...van votar a favor de l’eliminació del FAQS. 

Sígfrid Gras i Salicrú 

L'eliminació dels FAQS és una decisió de la direcció de la televisió. 

Anna Grau Arias 

Es va votar. 

Sígfrid Gras i Salicrú 

No, que jo sàpiga no es va votar. Vull dir... Sí, sí, ja està. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Ja està? Molt bé. Gràcies a vostè. I continuem. I ara tindrà la paraula el senyor Iu 

Forn, director de l'Agència Catalana de Notícies. Quan vulgui, cinc minuts, els té aquí 

davant, eh? 

Iu Forn i Piquer 

Gràcies a tots els diputats que han intervingut per les seves reflexions. Jo respondré, 

evidentment, a qui m'ha interpel·lat amb algunes preguntes que crec que està bé 

aclarir. El diputat Pellicer em deia quines mesures i treballs s'han pres perquè no es 

tornin a produir els fets que es van produir. A veure, mesures i treballs no n'hem pres 

cap perquè, hi insisteixo, vaig arribar el 4 d'abril i no em consta que hagi succeït res 
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que m'obligui o m’interpel·li a prendre mesures. Vull dir, per a mi... No puc prendre 

mesures d'una cosa que no ha succeït. 

Però no perquè no els vulguem prendre, sinó perquè ara estem, diguéssim, amb el 

dia a dia de les coses que sí que han passat i que a mi em consta que han passat 

relatives a la gestió del dia a dia de l'Agència. 

Com es va afrontar la situació quan va succeir? Doncs, és el mateix cas, com va 

succeir abans de ser jo director, no és que em tregui la responsabilitat, eh?, 

simplement és... O sigui, jo crec que amb aquest gest... 

Sobre les mesures, jo quan vaig parlar amb aquesta persona que em va explicar els 

fets en el seu moment, em va dir que ell ho derivava sempre als seus superiors. Per 

tant, els encoratjo a que investiguin en aquest sentit. També em va dir que les 

intimidacions, el que ell qualifica d’intimidacions, van ser sostingudes en el temps. 

Ho dic com a informació per si també volen indagar en aquest extrem. I crec que... 

eren aquestes, no?, les preguntes, diputat? Sí. 

La diputada Segovia em pregunta l'opinió. Jo estaria encantat, però crec que només 

em queden tres minuts deu. La relació premsa polítics, si tenen el cap de setmana 

lliure, podem quedar, buscar una masia i estar relaxats, i en parlem extensament. 

Però de tots, de tots. Perquè ara semblarà... Jo porto quaranta anys treballant en 

això. Si volen que els faci una llista de les meves relacions amb polítics en els últims 

quaranta anys, per a això amb el cap de setmana no fem, eh? Vull dir, buidin l'agenda 

fins Nadal del 2026 i parlarem de tot. 

El que sí que quan em van nomenar jo vaig mirar-me, vaig tornar-me a mirar les 

sèries House of Cards, Sí, ministre i El ala oeste de la Casa Blanca i els encoratjo 

també a que ho facin. I els capítols se’ls mirin amb carinyo, eh? Fent pausa, parant 

i mirant-s'ho bé. 

I la diputada Roldán em deia si tinc coneixement d'altres casos. No. Pel que fa a 

l'agència que jo dirigeixo, no. I enllaço amb el que li deia al diputat Pellicer, no? Si jo 

hagués sabut que hi hauria un cas, si alguna persona m’hagués vingut i m’hagués 

dit: «No, ha passat això?» Doncs, s'haguessin pres les mesures oportunes en funció 

del cas. Vull dir, ara no puc preveure quina mesura prendria en un cas que no s'ha 
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produït, però no dubti que prendríem la millor mesura per solucionar el cas i per estar 

al costat de la persona que ha rebut aquest fet, aquest cas. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, director. Molt bé, ja hem acabat. Continuarem ja directament amb 

el següent compareixent, que ja el veig que està per allà. Permeteu-me abans 

despedir el senyor Forn i el senyor Gras. Comentar-vos algo que ja sabíem els 

portaveus, eh?, que avui no ens acompanyaria el director de la ràdio, el senyor Jordi 

Borda. Sabíem quan vam fer aquesta compareixença que el senyor Jordi Borda 

estava fora, està fora del país per qüestions acadèmiques del 9 al 18 de setembre i 

del 29 d'octubre al 6 de novembre. Però que, en qualsevol cas, queda a disposició 

del Parlament per acordar els temes de la compareixença en una altra data si la 

comissió ho considera convenient. 

Per tant, amb aquesta carta i amb aquesta compareixença donaríem per acabat 

aquest primer lot de compareixences. 

I passem als següents. Hi insisteixo, no hi ha aturada. Se'n van i arriba el senyor 

Pere Mas. 

(Pausa.) 

Compareixença del director del programa de TV3 "Preguntes 

freqüents" per a informar sobre la situació viscuda per una 

periodista d’aquest programa i les denúncies d’altres periodistes 

que han patit situacions similars 

357-00727/13 

Senyors, doncs, continuem. I donaré la paraula al senyor Pere Mas, que és el 

director del programa de TV3 Preguntes freqüents en aquell moment. Bueno, 

exdirector del programa de TV3 Preguntes freqüents. Deu minuts. Quan vulgui, Pere, 

tens la paraula. 

Pere Mas (director del programa de TV3 Preguntes freqüents) 
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Gràcies, senyor president. Gràcies a tots els diputats. Bon dia a tothom. Per 

començar, una mica de prèvia i una mica de context, perquè s'entengui una mica tot 

el que va passar i l'informe que es va realitzar. No cal discutir que aquella setmana 

del 9 de juliol un dels personatges clau de la setmana era la presidenta del 

Parlament, que en aquell moment estava a punt d'haver-hi l'escrit d'acusació per part 

de Fiscalia. 

Aquell cap de setmana també era el penúltim programa de la història del FAQS i 

l'últim que es feia a plató. I també, en tractar-se d'una coproducció entre Televisió 

de Catalunya i El Terrat, també hi havia un seguit de persones, concretament els 

d’El Terrat, que no sabien que seria del seu futur laboral. Ho dic perquè tot això 

també s'ha de tenir present a l'hora de valorar el que va succeir i el fet que no 

s'expliquessin els fets succeïts. 

L'entrevista amb la presidenta Borràs va ser un part molt complex, com és natural. 

Crec recordar que fins a vint-i-quatre hores abans d’emetre’s aquesta entrevista no 

es va tancar del tot. Com en totes les entrevistes, es digui així o no sigui així, hi ha 

un procés de negociació previ on es pot debatre o parlar del temari, de la durada, de 

l'idioma, del format, dels altres periodistes que intervindran, de la presència d'alguns 

col·laboradors, etcètera. Hi ha un debat, hi ha una negociació. Això no vol dir que hi 

hagi una imposició. 

En aquest cas, la negociació va començar entre la periodista que va ser objecte de 

la intimidació i el responsable de comunicació del Parlament, perdó, de la presidenta 

Borràs, el senyor Pep Elias, però després va derivar cap al diputat Dalmases, cosa 

inhabitual, però que no s'escapa de la gestió d'una entrevista complexa com va ser 

aquesta. 

Tal com s'explica en l'informe que ja s'ha referenciat del 29 de juliol, va haver-hi 

condicions inacceptables i d'altres que es van acceptar després d'un intens debat 

dins del programa. I, en aquest cas, es va tenir especialment en compte també que 

hi havia una persona pendent d'un procés judicial, criteri que s'admet amb més 

flexibilitat en el programa, com ha passat amb d'altres convidats. 

Dit això, si vostès visionen l'entrevista, veuran que tant la Cristina Puig com els 

quatre periodistes presents a plató van preguntar el que van voler amb la intensitat 
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que van voler. I, acabada l'entrevista, es van produir efectivament els fets que es 

detallen en la part inicial de l'informe que es va presentar davant d'aquesta comissió. 

Efectivament, el diputat Dalmases va agafar pel braç la periodista, se la va endur 

cap al trenet –el trenet és una mena d'espai d'espera–, es van produir algunes 

expressions com «mala periodista», «programa de merda» o d'altres qüestions que 

no cal tampoc reiterar. 

Sí que és veritat que la presidenta del Parlament va intentar calmar el diputat amb 

un «Francesc, prou» i un gest d'acompanyament. Això es va sentir, com també s'ha 

dit, des de l'altra banda de la porta del trenet per diverses persones de producció, 

entre elles, una de l'equip del programa que va quedar apartada, que se li va impedir 

l'accés a aquell espai, i d'altres persones de la televisió. 

Jo, personalment, em trobava al control de realització de TV3, a l'estudi 1, que està 

a uns cent metres d'on van succeir els fets. Me n'assabento inicialment per un grup 

de WhatsApp de direcció on aquest missatge, per cert, a títol d'anècdota, s'esborra 

immediatament perquè la Cristina també està en aquell grup. I la Cristina està en 

directe i, evidentment, ha de poder estar pendent del transcurs del programa. Tot i 

això, evidentment, la informació va córrer pels passadissos a una velocitat extrema. 

En aquell moment hem ve a buscar la persona de producció que no havia pogut 

entrar dins el trenet, tremolant, nerviosa, alterada pel que havia passat, explicant-

me el que havia passat. Jo en aquell moment estava pendent d'una connexió amb 

Pablo Iglesias –en aquell moment acabaven de sortir nous àudios del Villarejo en el 

cas del senyor García Ferreras– i estàvem pendents de la publicació d'això. Per tant, 

no em puc desplaçar al trenet, però sí que hi van d'altres persones fins que els fets 

s'acaben i la presidenta 

 

Fitxer 15CCMA4 

marxar d'allà. 

Per què no es va denunciar això? Hi havia por. Això crec que ha quedat clar amb la 

informació de context prèvia que he donat. Primera, que no estàvem parlant d'una 

persona qualsevol. Això, en el fons, afectava la presidenta del Parlament de 
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Catalunya en aquell moment i la presidenta Junts per Catalunya, això de la banda. I 

després hi havia una situació de vulnerabilitat laboral que venia al darrere. Per tant, 

aquests i d'altres motius són els que causen que, malgrat ser conscients de la 

gravetat dels fets, en aquell moment no es denunciïn. 

El que passa és que aquests fets els coneixen els periodistes allà presents, els 

coneixen els treballadors de la casa. Quan una cosa la saben més de tres persones 

és difícil que no se sàpiga immediatament. Com ha quedat clar, la persona 

intimidada no va voler-ho denunciar i, per això, vaig mantenir aquest criteri l'endemà 

no, al cap de dos dies dels fets quan, sent entrevistat a RAC1 per en Jordi Basté 

amb motiu de l'últim programa que s'havia d'emetre al cap de cinc dies, em va 

preguntar sobre si aquella entrevista que televisivament era evident que hi havia 

hagut tensió –també he de dir que l'entrevista va acabar amb un comentari i una 

petita broma de la presidenta del Parlament, que es pot anar a buscar i, en un 

principi, a efectes d'antena, va acabar cordialment. Però se'm va preguntar sobre 

aquesta entrevista i vaig treure pilotes fora i vaig rebaixar els fets, bàsicament perquè 

hi havia la idea de no denunciar això a petició de la persona afectada. 

Com vostès saben també, al cap d'uns dies, el 18 de juliol, Nació Digital i elDiario ho 

publiquen, esclata la pertinent tempesta política i allà es produeix un fet clau, que és 

que el diputat Dalmases utilitza un fragment d'aquestes paraules meves rebaixant la 

importància dels fets a RAC1 per exculpar-se. I fa un tuit sobre aquest particular. En 

aquell moment això m'obliga a trencar el meu silenci. Jo no havia intervingut sobre 

aquest particular ni volia fer sang ni volia parlar d'aquests fets a petició de la persona 

afectada. I en parlo per primer cop al Twitter, confirmo les notícies publicades que 

estaven referenciades, per cert, en diferents testimonis. L'endemà, el diputat 

Dalmases es va disculpar. 

Acabo. Aquesta és la primera vegada que parlo de viva veu d'aquest afer, que en 

parlo en públic. Ho faig perquè aquesta comissió m'ha convocat i, per tant, per 

respecte a aquesta cambra. Explico tan sols els fets tal com van succeir, sense fer 

públiques ni converses privades ni trucades ni whatsapps. Em limito a explicar fets.  

I, sota el meu punt de vista, el que va passar no té res a veure amb l'incompliment 

d'uns eventuals pactes que poguessin haver-hi o deixar-hi d’haver, té a veure amb 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

26 

una intimidació inacceptable que possiblement es podria haver corregit l'endemà 

amb unes disculpes en lloc de persistir en desmentir els fets. 

Dit això, quedo a la seva disposició per a qualsevol pregunta que desitgin fer. 

El president 

Moltes gràcies. Bé, doncs, farem el que hem fet abans. Intervenen els grups 

parlamentaris en el mateix ordre d'abans. I, per tant, en primer lloc, té la paraula, en 

nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la seva portaveu en 

aquesta comissió, la il·lustre senyora Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, té la 

paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señor Mas. Le agradecemos estar hoy aquí para 

esta comisión. Es muy importante que se aclare lo que sucedió. Yo, al menos, tengo 

la impresión que siguen abiertas muchas preguntas que a estas alturas deberían 

estar resueltas. 

Usted insistió en que se ha actuado con transparencia, pero lo cierto es que esta 

situación no se habría producido si existieran unos códigos éticos y de 

comportamiento que las productoras que trabajan para nuestra televisión pública se 

vieran obligadas a cumplir. Usted mismo lo ha corroborado, no se puede tolerar que 

una cosa así pase. Pero, sobre todo, no puede pasar en las instalaciones de la 

televisión pública de Cataluña, en un programa que se financia con dinero público y 

que tiene que cumplir todas las normas que corresponden a la misión de servicio 

público que tiene encomendada TV3. 

Usted nos dice aquí y lo dijo también en el informe que no hizo nada cuando esto 

sucedió porque la profesional afectada no quería. Pero esta explicación nos dice que 

es válido descubrir una situación de coacción y acoso y no denunciarla ni 

comunicarla a quien corresponde, en este caso a la dirección de la Corporación, 

porque la víctima le dice que no lo haga. Imagínese si en una situación aún más 

grave en que hay una violación se usa el mismo criterio: la víctima no quiere, no digo 

nada. 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

27 

El director de TV3 nos dijo en la comisión anterior que cuando se puso en contacto 

con usted porque se enteró de que había sucedido esto, no por usted, si no por otras 

personas, en ningún momento usted le transmitió una sensación de gravedad 

respecto a lo que había pasado. Textualmente, él dijo que usted había quitado hierro 

al asunto. Me gustaría saber por qué le quitó hierro al asunto y por qué a usted le 

parece que esto no tenía la suficiente gravedad. 

La verdad es que a mí me resulta difícil creer que esto es una situación puntual, 

porque lo cierto es que todos estamos discutiendo esto aquí porque se publicó en 

los medios de comunicación. Y también me cuesta pensar que su programa no 

contaba con el consentimiento de la anterior dirección para hacer estas cosas. Entre 

otras cosas, porque que el exdirector de TV3, el señor Sanchis, defendió muchas 

veces en esta comisión que todo lo que hacía su programa, el FAQS, cuando le 

planteábamos cuestiones, contaba con su consentimiento. 

Mi grupo parlamentario ha hecho muchas preguntas en esta comisión acerca de los 

pliegos de condiciones de TV3 con las productoras externas, justamente porque nos 

preocupaba que no se les exigiera el cumplir el libro de estilo. Yo pedí muchas veces 

que el FAQS tenía que cumplir el libro estilo y porque veíamos que no lo cumplían. 

Entre otras irregularidades, me gustaría mencionar que su programa se ha negado 

a entregarme hasta ahora la información acerca de lo que pagaba a los 

colaboradores, a pesar de que el FAQS es un programa que se financia 

íntegramente con dinero público y que debería cumplir las mismas normas de 

transparencia que el resto de la casa. 

No sé si usted es consciente que todo esto que ha pasado ha dañado gravemente 

la imagen de la televisión pública de Catalunya. Y me gustaría… 

El president 

Diputada. 

Beatriz Silva Gallardo 

…exactamente saber quién controlaba los contenidos del FAQS… 

El president 

Se li ha passat el temps. 
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Beatriz Silva Gallardo 

...cuando pasó esto y qué papel jugaba el director de TV3. 

El president 

Vale. Moltes gràcies, senyora diputada. Continuem. Té la paraula ara, en nom del 

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, el seu portaveu Alberto Tarradas. Quan 

vulgui, té la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque 

Gràcies, president. Gracias a usted también, señor Mas, por venir hoy a esta 

comisión y decirle, bueno, que no es nada personal ni contra usted, por supuesto. 

Pero del FAQS, ¿qué vamos a decir?, ¿no? Pues, que nos alegramos que haya sido 

cancelado, porque la verdad es que ha sido un programa que ha dado voz a lo peor 

de Cataluña y, en general, a lo peor de este país. Un programa que hemos visto que 

trataba mejor a miembros de la banda terrorista ETA que a líderes de partidos 

democráticos. Se han dicho auténticas barbaridades en el programa de FAQS. 

Y estos hechos que, bueno, pues estamos otra vez comentando… Simplemente 

reiterar lo mismo, a pesar de que no nos guste para nada este programa, porque 

vemos que es un programa que, como se dice, financiado íntegramente por dinero 

público, y la función que cumple no es ni la de la información ni entretenimiento, sino 

la de dar voz al separatismo y a los intereses que ha tenido en cada momento. 

¿Qué pasa? Que una vez que hacen una pregunta incómoda… Yo, francamente, ni 

me quiero imaginar cómo hubiesen podido reaccionar algunas personas si llegan a 

entrevistarles en el tono que se entrevistó al señor Ortega Smith, por ejemplo, ¿no? 

Porque si se llega a tratar a un líder separatista como se trata a los miembros de 

VOX o simplemente a ciudadanos que no comulgan con las ideas independentistas, 

pues, no sé, que Dios nos coja confesados. 

Condenar una vez más los hechos ocurridos ese día y trasladar todo el apoyo a las 

personas, a la persona en este caso que haya podido sufrir este acoso. 

Gracias. 

El president 
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Gràcies a vostè, diputat. Continuem. I ara, en nom del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, el seu portaveu Xavier 

Pellicer Pareja. Quan vulgui, té la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, senyor president. Senyor Pere Mas, primer de tot, agrair-li la claredat amb 

què ha exposat els fets i amb què ha traslladat els fets succeïts. Per altra banda, 

algunes preguntes. Creu que la direcció de TV3 ha donat el suficient suport perquè 

es puguin tirar endavant les pertinents accions legals o les pertinents accions que 

es puguin derivar d'aquesta situació que es va donar? El mateix referit a la direcció 

de la Corporació, creu que han estat suficientment àgils? Creu que han facilitat 

suficientment els tràmits i creu que s'han ofert de les formes pertinents per poder 

tirar endavant, si era necessari i si la persona afectada ho volia, aquestes 

denúncies? 

Atenent també que nosaltres pensem que, com a mínim, aquí hi ha dues víctimes, 

per una part, la persona que va rebre aquestes agressions que s'han denunciat i, 

per altra part, la llibertat de premsa i el dret a la informació, pensem que també s'han 

d'emprendre mesures en aquest sentit i també ens sembla fonamental que es valori 

i que es tinguin en compte quins elements i com es preserva aquest dret. Perquè si 

bé no sobre una persona concreta, sí que té un efecte, no?, en la tasca mateixa dels 

periodistes i les periodistes, tant pel que fa a l'efecte crida i perquè, com ha dit vostè, 

això s'estén, i, per tant, hi pot haver altres periodistes que puguin o sentir por o no 

poder actuar de forma lliure. I, finalment, també els ciutadans i ciutadanes poden 

rebre els efectes d'aquesta qüestió. 

Dit això, també volia preguntar-li si des del FAQS i des de la productora, des d’El 

Terrat, s'apliquen ja o s'aplicaven aquests protocols d'assetjament dels què parlava 

el director de TV3 o si, en tot cas, la seva productora disposa d'aquests protocols o 

han plantejat fer-los o quines mesures han intentat o pensen implementar com a 

productora i com a programes concrets que es puguin anar desenvolupant per tal de 

poder fer front a futurible situacions d'aquest tipus. I això és tot. 

Moltes gràcies. 

El president 
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A vostè, diputat. En nom del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula la 

seva portaveu, la diputada Susanna Segovia Sánchez. Quan vulgui, té la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Sí, moltes gràcies. Volia saludar el senyor Pere Mas. Havíem coincidit antigament 

en alguns àmbits professionals, ara feia temps que no ens vèiem. I volia agrair-li la 

seva presència i les seves declaracions, perquè crec que és la primera vegada que 

algú ve en seu parlamentària a confirmar allò que es va poder llegir en diferents 

mitjans, no?, sobretot van començar Nació Digital i elDiario. 

Crec que les seves declaracions són molt importants i com a mínim nosaltres, com 

a En Comú Podem, són un dels elements que tindrem en compte per exigir que es 

convoqui ja la Comissió de l'Estatut del Diputat que ha de fer aquest informe sobre 

si l'actitud del diputat Dalmases, a qui podrem escoltar després, vulnera realment el 

que és el codi de conducta d'un diputat del Parlament de Catalunya. 

Crec que tenir aquestes afirmacions amb totes les contundències... Vostè ha parlat 

d’intimidació inacceptable i, a més, considerem que és un testimoni directe, perquè 

al final estava allà, potser no dintre de la sala, però sí va poder parlar amb la persona 

que va quedar fora, que tremolava i que va sentir els crits. Per tant, nosaltres 

constatem que aquí el que hi ha és una confirmació. 

De fet, està sent bastant més útil per esclarir el que ha passat la seva intervenció 

que la del director de TV3, que bàsicament es limita a recollir el que diuen que s'ha 

dit i realment no creiem que la direcció de TV3 estigui actuant amb la contundència 

necessària. Per tant, des d'aquest punt de vista, agrair-li. Però també mostrar la 

nostra preocupació per les declaracions que vostè ha fet que una de les raons per 

les quals no es va explicar en el seu moment és per aquesta por i aquesta 

vulnerabilitat laboral. 

Per tant, sí que, evidentment, una pregunta clara que segurament tindrà també una 

resposta òbvia és si el personal que treballava per al FAQS, en aquest cas, per a la 

productora, considera que el fet de no fer una entrevista suau a la presidenta del 

Parlament això condicionava el seu futur laboral i que, a més a més, denunciar que 

s'havia patit aquesta intimidació inacceptable, com ha dit vostè, encara el podia 

afectar més. 
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Perquè, clar, en aquest cas, és un cas claríssim de revictimització de la persona que 

va rebre aquest assetjament, que, a més a més, recordem que també es va publicar 

que dies després va rebre una trucada de la mateixa presidenta Borràs per demanar-

li que no fes aquest soroll, que no li donés tant de ressò a la denúncia. 

Per tant, sí que volem expressar des de ja també tot el suport i la solidaritat cap a la 

persona que va rebre l'agressió, també per als seus companys i companyes de feina, 

que entenem que també vam viure una situació complicada. I crec que des del 

Parlament sempre hem d'estar a favor i donar credibilitat al que diuen les víctimes. 

Per a nosaltres, amb la seva declaració queda bastant clar que per part del personal 

que treballava a FAQS es va constatar i es va ser testimoni que va passar aquesta 

intimidació i aquesta agressió, que no va ser només una discussió per criteris 

professionals. 

I considerem que això fa més urgent que mai que es convoqui ja aquesta comissió i 

que, com a Parlament, puguem prendre mesures perquè això no torni a passar. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans i, en el seu nom, 

la seva portaveu, la diputada Anna Grau Arias. Quan vulgui, té la paraula. 

Anna Grau Arias 

Gràcies, senyor president. Benvingut, senyor Pere Mas, a la comissió. Bueno, yo he 

dicho siempre y lo mantengo que estoy agradecida al FAQS porque en la negra 

noche del monopolio ultra de la tele catalana y de la Corpo tuvieron los bemoles de 

llamarme al programa. Una vez, la última, incluso cuando ya era candidata electoral 

de Ciutadans, es decir, que unos crían la fama y otros cardan la lana. Y se me 

ocurren programas más sibilinamente ultras que este en la parrilla de TV3 de los 

últimos años. 

Yo misma intercedí por ustedes en el Pleno del Parlament para que pudieran seguir 

llevando a tertulianos no catalanohablantes, que sé que en un momento dado la 

cosa llegó a estar difícil. Y en cuanto al sueldo de la Rahola, una reivindicación que 

compartimos con la señora Silva, mis fuentes dicen que la prohibición de darlo, de 
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darlo a conocer, viene de muy muy arriba. De hecho, se lo pedí con insistencia en 

público y en privado al anterior director de TV3 y no hubo tutía. 

Dicho lo cual, no nos engañemos, usted sabe que yo sé que todo este bochornoso 

asunto de la entrevista embotellada de la expresidenta Borràs y los desafueros del 

diputado Dalmases 
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ha trascendido porque se ha abierto la veda contra estos personajes y contra otros 

no. Ustedes mismos primero se vieron obligados a quitar hierro al asunto, usted 

mismo lo reconoce, porque les iba en ello el cuello, la supervivencia profesional, por, 

miedo, situación vulnerable. Esto es lo más importante, lo más estremecedor que se 

desprende de su intervención. 

Triste asunto este, el periodismo en Catalunya, que te puedes permitir pregonar la 

independencia de España, pero no una verdadera independencia profesional. 

Suerte a los que quedan vivos. 

Y, en cuanto a lo que hablábamos antes, sí que hacer un matís, aprovechando que 

el señor Gras todavía está aquí. He consultado a mis fuentes el tema de si se votó 

o no la desaparición del FAQS, dicen, me confirman que no se votó porque ya lo 

habían hablado. Mis fuentes dicen textualmente: «No hace falta votarlos si se habla 

antes». Es decir, que sí, que me dicen que sí, que hubo una presión del partido 

socialista para eliminar el FAQS de la parrilla. Pregunto si alguien me lo puede 

confirmar o desmentir porque mis fuentes insisten en ello. 

Gracias. 

El president 

Molt bé. Pero estamos en lo que estamos. I continuem. Ara el Grup Mixt, eh? I, en 

el seu nom, la seva portaveu. Senyora Lorena Roldán Suárez, quan vulgui, té la 

paraula. 

Lorena Roldán Suárez 
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Sí. Gracias, presidente. Y dar también la bienvenida al señor Mas en esta 

comparecencia. Tengo que reconocerle que hoy ha mostrado usted más valentía 

que quizá el día que relató los hechos en RAC1. Me ha parecido entender que decía 

usted que en aquel momento había la consigna o la idea de que había que minimizar 

los hechos, de que no había que explicar la realidad de lo que había pasado allí, 

porqué la persona que lo había sufrido no quería denunciar. No sé si esto es así. Me 

parece bastante grave que haya la consigna de minimizar o de no explicar la realidad 

de lo allí ocurrido. 

Creo que con esta comparecencia de ahora esclarecemos bastante más lo que ha 

pasado, porque es cierto que hasta ahora estábamos hablando de personas que 

relataban cosas que les habían llegado por terceros que no habían presenciado los 

hechos. El informe que se nos presentó, pues, creo que no tenía ningún tipo de 

trabajo detrás y que simplemente, pues, se limitaba a explicar lo que ya conocíamos 

por la prensa, sin ningún trabajo. 

Pero sí que ahora acabamos de escuchar, pues, en primera persona, como usted 

mismo relata que estaba presente en el programa, que estaba presente en el 

momento, no evidentemente en esa sala, pero que sí que tuvo que incluso, pues, 

atender o hablar con una persona que estaba temblando, doy por hecho que del 

miedo y de la situación de violencia que allí vivió tras escuchar esos gritos que, 

además, al parecer, se escucharon desde el plató. Y que, por tanto, hay, pues, varios 

testigos de como mínimo esos gritos y de cómo esa situación afectó a las personas 

que sí lo presenciaron en primera persona. 

Por tanto, aquí quizá esa palabra que hasta ahora yo he estado utilizando de 

presunto y de supuesto pierde fuerza y estamos hablando, insisto, de que hay 

testigos en este caso y que creo que es poco relevante en este caso si se ha 

presentado una denuncia por la víctima en cuestión, porque creo que sí que hay un 

deber más allá del de la propia víctima, que podemos entender que está viviendo 

una situación muy complicada, que seguramente incluso ha tenido miedo de 

explicarlo, porque ahora hay testigos y usted incluso se encontraba allí, presenció 

escenas, pues, de este calibre, ¿no? 
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Sinceramente, yo creo que no se ha actuado con el rigor que debería haberse hecho. 

Creo que las actuaciones no han sido las correctas. Creo que venir a decir aquí que 

había la consigna de minimizar no es la actitud que tenemos o que debemos mostrar 

frente a casos de acoso, en este caso frente a casos que se pueden considerar 

incluso más allá del acoso, cuando además estamos hablando de una víctima mujer. 

Creo que queda de manifiesto también la falta de libertad de prensa que sufren los 

medios públicos de Cataluña. Y le vuelvo a insistir en la valentía que ha tenido hoy 

al explicar y relatar con más profundidad esos hechos que ya nos explicó en RAC1. 

Y creo que tanto desde el programa como los testigos que presenciaron esos hechos 

sí que deberían tomar más cartas en el asunto. 

El president 

Gracias, gracias, diputada. Es el turno dels grups de Govern i, en aquest cas, en 

nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el seu portaveu. 

Francesc Ten, quan vulgui. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Agrair-li, senyor Mas, la seva intervenció. Nosaltres ens 

remetrem al testimoni de la compareixença del diputat i company Francesc de 

Dalmases. I, per tant, també en aquest cas, doncs, no farem ús del torn de la paraula. 

I li agraeixo la seva intervenció. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, senyor Dalmases. I ara, per últim, és el torn, en nom del Grup 

Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la portaveu en aquesta 

comissió, la il·lustre senyora Raquel Sans Guerra. Quan vulgui, té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Gràcies, senyor Mas, per la seva compareixença avui. I gràcies, 

com han expressat companys que m'han precedit, per la seva claredat en l'exposició 

que avui ens ha fet aquí. Crec que és molt important tenir, doncs, relatats els fets de 

manera tan clara com ha fet vostè. Perquè si no pot semblar, després de les 
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compareixences anteriors, també, que aquesta és una pràctica habitual entre polítics 

i periodistes. 

I jo voldria deixar molt clar que aquesta és una actitud i un comportament que queda 

totalment fora de lloc de les relacions habituals entre polítics i periodistes. I crec que 

val la pena deixar-ho clar. I aquesta és la primera pregunta, si és una pràctica 

habitual aquest tipus de comportament, no?, en aquestes relacions entre... És a dir, 

després de les entrevistes, acostuma a passar això? És la primera pregunta, perquè 

si no pot semblar, doncs, que tots actuem igual i crec que ha de quedar molt clar que 

no. 

Gràcies també per posar-hi context, perquè, en aquests casos, per entendre la 

magnitud de la situació i la gravetat de la situació que ens ha relatat, cal tenir el 

context. I, per tant, doncs, el fet que s'acabés el programa, el fet de la presència de 

la presidenta del Parlament en aquell espai, no deixa de ser la segona institució del 

país, del portaveu en aquell moment de Junts per Catalunya a la Comissió de Control 

de la Corporació Catalana de Mitjans. 

Per tant, el context és important per entendre la situació de vulnerabilitat que tenia, 

doncs, la persona afectada per aquesta situació, a la qual, evidentment, volem 

expressar la nostra solidaritat, el nostre respecte més absolut, així com a tots els 

companys, doncs, que van viure aquesta situació i esperem que no es repeteixi. 

Però també cal destacar, i alguns companys també ho han fet, que aquesta és... no? 

Vostè ha parlat d'una situació d'intimidació, també hem llegit en alguns mitjans de 

comunicació parlar de situacions d'angoixa, de missatges reiterats. Per tant, potser 

no estem parlant d'uns fets aïllats, sinó estem parlant d'un tipus d'actitud i un tipus 

de comportament que anava més enllà d'aquesta situació puntual i que, per tant, 

doncs, és d'extrema gravetat. 

I, en aquest sentit, voldria reiterar aquesta pregunta, si aquesta és una pràctica 

habitual. També si és habitual que un diputat i no un membre de l'equip, doncs, de 

la persona que és entrevistada és qui negocia les condicions d'aquestes entrevistes, 

perquè també ens sembla que... no?, per això existeixen els equips dels diferents... 

en aquest cas, de la Presidència del Parlament. 
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I, per tant, doncs, reiterar això, el suport i la solidaritat, no?, davant d'una situació 

d'aquestes característiques i saber si aquesta és una pràctica habitual, perquè 

entenem que no ho és. I, per tant, d'aquí la gravetat de la situació. 

El president 

Moltes gràcies, senyora diputada. I ara, com hem fet abans, eh?, és un torn de cinc 

minuts del compareixent per contestar els grups parlamentaris, d'acord? Està 

preparat? 

Pere Mas 

Sí. 

El president 

Sí? Doncs, quan vulgui, té la paraula. 

Pere Mas 

Bé, demano disculpes perquè se m'han formulat moltes preguntes. Si me'n deixo 

alguna, no sé si hi ha algun mecanisme perquè es reiteri o se'm clarifiqui. Una prèvia, 

jo vinc a parlar aquí dels fets concrets succeïts aquell dia, no d'altres comportaments, 

no d'altres dies, no d'altres programes emesos pel FAQS. Si algun dia volen fer un 

debat sobre els FAQS, el programa ja no s’emet, però el podem fer. Però jo vinc a 

parlar estrictament d'aquell dia. 

Per començar pel final, diputada Sans, no és una pràctica habitual, evidentment, no 

és pràctica habitual. Però el fet que la negociació de l'entrevista es fes, en aquest 

cas, amb un diputat o amb una persona que no forma part de l'equip de comunicació, 

pot passar en alguns casos. Pot passar en alguns casos, potser no és diputat, però 

té... Hi ha entrevistes que tenen la seva complexitat. Totes les entrevistes, i 

especialment algunes de les que hem fet al FAQS, tenen la seva complexitat. Per 

tant, forma part del possible. No és habitual, però no és una anomalia greu sota el 

meu punt de vista. 

Després, la diputada Roldán ha insistit en el fet de la consigna de tapar els fets. No 

és una consigna, és una petició de la persona afectada i només es produeix en un 

context, en l'entrevista amb el Jordi Basté, que és l’única vegada que es parla 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

37 

d'aquest fet. Però ningú emet cap consigna ni un diu: «Escolti'm, això s'ha de tapar». 

No, és la petició de la persona afectada, que, diguéssim, pel context que he explicat 

abans i que em remet també a la pregunta formulada per la Susanna Segovia, la 

diputada Segovia, sobre el tema de la vulnerabilitat. 

No és el mateix saber que la setmana següent el teu lloc de treball serà aquest que 

no saber on treballaràs la setmana següent. Però això no condiciona que a 

l'entrevista no es fessin les preguntes que es volien fer. Ho dic contestant també el 

que m'ha preguntat. 

Crec que el diputat Pellicer m'ha preguntat si vam tenir el suport del director de TV3 

i si havien estat àgils des de la Corporació un cop es van conèixer el fet. Sí, va haver-

hi el suport del director de TV3 i la Corporació va reaccionar amb un comunicat igual 

que la productora, igual que el Col·legi de Periodistes, igual que el Grup de 

Periodistes Ramon Barnils i d'altres persones. I, amb relació a la diputada Silva, tinc 

moltes preguntes. M’ha preguntat por qué le quito hierro, jo crec que ja ho he explicat 

diverses vegades, i si el programa complia les normes. No sé a quines normes es 

refereix, però sí, el programa compleix les normes des del punt de vista periodístic i 

deontològic a l'hora de gestionar les entrevistes. 

Jo no sé si m'he deixat alguna cosa, perquè tinc moltes anotacions aquí, però si hi 

ha alguna cosa que no ha quedat clara, senyor president, i si no, per mi dono aquest 

afer per tancat en aquest moment, ara i aquí. 

El president 

Molt bé. Espera’t un segon. 

Pere Mas 

Sí. 

El president 

De fet, anem molt bé de temps. Jo no sé si tots els diputats se senten contestats i si 

és així, doncs, tiraríem endavant. D'acord? Bé, exacte, encara falta una 

compareixença. Senyor Pere, quan vulgui ja se'n pot anar. I moltíssimes gràcies per 

tot. 
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Val, diputada. 

Susanna Segovia Sánchez 

Com que anem bé de temps, aprofitant... No, només volia matisar que el que jo volia 

insistir no era tant que condicionés el contingut de l'entrevista, sinó el fet que no es 

denunciés. És a dir, constatar que aquesta situació de vulnerabilitat laboral va incidir 

en la persona agredida per no voler denunciar. És al que em referia, no tant al 

contingut de l'entrevista. 

El president 

Ha quedat contestat o vol...? 

Pere Mas 

Sí, sí. No, perfectament, queda clar. Com he dit abans, gràcies a tots per aquesta 

compareixença. I, sota el punt de vista, la meva participació i la meva descripció 

d’aquests fets s'acaba aquí. 

El president 

Li agraïm molt la seva intervenció. 

Compareixença de Francesc de Dalmases, diputat del Parlament, 

per a informar sobre la situació viscuda per una periodista del 

programa de TV3 "Preguntes freqüents" i les denúncies d’altres 

periodistes que han patit situacions similars 

357-00725/13 

Doncs, seguim. Anem ja a l'última compareixença. En aquest cas, és la del diputat 

Francesc de Dalmases davant d'aquesta comissió per informar sobre la situació 

viscuda per una periodista del programa de TV3 Preguntes freqüents i les denúncies 

d'altres periodistes que han patit situacions similars. Com en els anteriors blocs, 

farem el mateix, una intervenció per part del compareixent de deu minuts com a 

màxim. Anem bé de temps i, en aquest cas del compareixent, tampoc serem molt 

molt molt estrictes, però sí que li demano que miri d'ajustar-se als deu minuts. Quan 

vulgui, diputat, té la paraula. 
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Francesc de Dalmases i Thió 

Gràcies, president. Mireu, abans de començar us demanaria, diputades i diputats, 

que m’escolteu una mica més enllà del que s'ha dit i s'ha escrit sobre els fets. També 

hi ha el context, que m'hi referiré, perquè em sembla que és important, tothom ha 

parlat del context. Però sobre els fets és sobre el que haurien d'emetre les nostres 

opinions. 

Sé que és molt difícil que sigui així després de tot el que ha passat i el que s'ha dit. 

De fet, avui hem vist que no serà així. Però us insisteixo que ho feu com a persona 

que ara circumstancialment fa de diputat, però que sempre –sempre– he anat de 

cara dient el que penso sense subterfugis ni titubeig. I els diputats d'aquesta 

comissió ho sabeu prou bé. 

Començo, doncs, pel nus de la qüestió. Vaig tenir una discussió, però no va existir 

cap amenaça en acabar el FAQS del dia 9 de juliol, cap. Ho repeteixo, vaig tenir una 

discussió, però no va existir cap amenaça en acabar el FAQS del dia 9 de juliol, cap. 

El discurs d'espantar un professional per obtenir cap rèdit cau pel seu propi pes,  
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d’una entrevista que ja s'ha acabat i d'un programa que ja s'havia anunciat la seva 

fi, quin rèdit polític en voleu treure? Quin sentit tindria? Les persones que en aquest 

país miren de moure els fils dels mitjans, i n'hi ha, i tant que n'hi ha, amb més o 

menys èxit, ho fan amb una discussió després d'un programa? N'esteu segurs? La 

resposta és no, rotundament, no. 

En la lògica de la manipulació o de pretendre manipular un periodista, un programa 

en benefici d'algú altre, es fa tot menys exactament el que diuen que vaig fer jo. 

Entre altres coses, perquè l'efecte seria, com ha de ser, el contrari del que es 

pretendria. No he negat mai que existís una discussió. I va existir perquè tot el que 

va passar durant aquella setmana té un context i aquest context determina els fets. 

Efectivament, tinc un perfil de diputat atípic, en el sentit que conec de molt abans de 

fer política institucional bona part del món dels mitjans de Catalunya i els 
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professionals que hi treballen. Amb molts d'ells hi he tingut relació de caire 

professional. I, en molts casos, aquesta relació ha estat i és d'amistat. 

Per exemple i paradoxalment, un dels mitjans digitals que ha estat més dur amb mi 

personalment en aquesta qüestió, ha fet servir durant tots aquests anys aquesta 

relació de coneixença antiga quan es volia accedir, concretament, a la presidenta 

Borràs saltant-se els canals habituals. Fins i tot recordo que en les darreres 

eleccions, les del 14 de febrer a aquest Parlament, jo no li podia satisfer el que 

m’estava dient, perquè això, efectivament, ho controlava l'equip de campanya del 

partit, i me'l vaig trobar a la sortida del Parlament que m'insistia per aquesta 

entrevista. 

És una normalitat que he viscut durant aquests anys, persones que em coneixien de 

temps i que volien arribar a diferents membres de la meva formació quan no ho 

podien fer per les vies normals o quan ho volien fer més ràpid, i ho feien a través 

meu. I he ajudat sempre que he pogut. I ja que hi som, cap d'ells, cap, i són uns 

quants, cap d'ells, cap, pot dir mai que he fet servir aquesta gestió per cap benefici 

de la persona entrevistada, per parlar sobre les preguntes o parlar sobre l'orientació 

que havia de tenir l'entrevista. Ningú mai pot dir que hagi fet això. 

En aquest cas no va ser diferent. Vaig oferir tota la predisposició perquè l'entrevista 

al FAQS tingués lloc, malgrat que bona part dels responsables de comunicació no 

ho consideraven oportú. La presidenta Borràs, ja ho saben, té una capacitat de 

comunicació brutal i sempre he defensat que quan s'explica, i s'explica, i explica és 

inapel·lable. 

I tampoc mai ha defugit cap pregunta sobre cap tema, particularment sobre la causa 

en forma de lawfare que la persegueix des de fa quatre anys. Un cas amb una fiscalia 

parlant de delictes greus –de fet, dos dels més greus van caure en els dies posteriors 

a l'entrevista– i amb penes elevadíssimes de presó i inhabilitació. I aquí és quan 

parlem del format de l'entrevista. El format, ho han dit alguns compareixents 

anteriorment a la meva compareixença, vol dir el format. Vol dir que, per exemple, 

en algunes ocasions quant presidents de la Generalitat o presidents d'aquest 

Parlament han estat entrevistats, ho fa només la conducció del programa i no hi ha 
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periodistes. És una manera de posicionar l'entrevistat i de donar-li valor a l’entrevista 

mateixa. 

Quan els hi vam proposar ho van acceptar? No. Això va fer decaure l'entrevista? 

Tampoc. I he parlat de lawfare perquè en aquell moment vivíem un moment 

processal determinat, però també vivíem un moment polític determinat. I això s'ha 

explicat també. I, per tant, escoltar la veu de la presidenta de Junts per Catalunya 

era important. Teníem la qüestió del vot del conseller Puig, la desobediència al 

Tribunal Constitucional de la Mesa, l'homenatge que el món de la cultura li havia fet 

a l'Ateneu a la presidenta després d'haver comparegut per anunciar que no dimitiria, 

l’elecció mateixa seva com a presidenta de Junts. 

I nosaltres posem sobre la taula totes aquestes qüestions perquè se n'hagin de 

parlar? No. És directament des del programa que se'ns diu que es parlarà de tot per 

aprofitar aquesta entrevista. Finalment, i això és una opinió, considerem que el 

format de l'entrevista no s'ajusta al format que havíem acordat. Jo no puc ni sé callar 

i necessito expressar-ho. Ja no es pot arreglar res, no es pot refer res, però necessito 

dir-ho. Com deia el Camilo Vaquero en una semblança que em va fer aquest estiu 

al diari El País: «Defensores y detractores de Dalmases coinciden en un aspecto, 

siempre va de cara». I aquí, en no menys de tres minuts i dins del trenet, perquè no 

era una conversa per tenir al mig del passadís, però amb una de les dues portes 

obertes de bat a bat, tenim una discussió perquè, i és una opinió, considero que no 

ho hem fet prou bé. 

Perquè aquelles persones que havien recomanat no fer aquella entrevista, finalment, 

potser tenien raó. I jo, que havia donat la cara per aquesta proposta, m'havia 

equivocat. Qualsevol persona amb més experiència política, hauria callat, hauria fet 

un somriure i hauria marxat. Jo no soc així. Jo no sé ser així i espero no saber-ne 

mai. A les persones a qui desconec no entraré mai en aquest pla. No era el cas i 

necessitava dir-ho. I ho vaig fer. Dir-ho, que és el que vaig fer, dir-ho. 

I en dies posteriors vam continuar parlant per missatges, perquè jo em sentia dolgut 

per aquesta qüestió. I un parell de dies abans que saltés la notícia de la forma que 

ho va fer –de fet, deu dies després del programa–, ens vam desitjar bon estiu. 
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La lliçó de tot plegat és evident. La lliçó de tot plegat és evident. No hauria d'haver 

tingut aquella conversa en aquell moment. Ens hauríem d'haver trobat al cap d'un 

temps per fer un cafè o fer un dinar com ho havíem fet tantes vegades. Per això em 

vaig voler disculpar públicament amb l'equip del FAQS, perquè no tenien res a veure 

amb aquella conversa. I ho reitero aquí. 

I la mateixa alegria i el bon rotllo que havíem tingut a l'arribar es va veure afectat 

quan vam marxar. Res que no es pugui refer, res que no pugui passar en marcs de 

confiança. Els que m'heu conegut en aquesta comissió, m'heu sentit parlar moltes 

vegades del periodisme intencional de Kapuscinski, el que no es dedica a narrar i a 

explicar de forma neutra, sinó el que es reconeix que en situacions d'injustícia, el 

periodisme, el periodista no pot ser un observador neutre. 

Des de l'aplicació del 155 i la dissolució del Govern i del Parlament, vivim una 

normalitat democràtica creixent, gens minvat. El fet que tinguem polítics a l'exili, que 

tinguem lawfare i cantants a la presó és una prova d'aquesta normalitat. És molt més 

fàcil i molt més plàcid no ser incòmode, no recordar-ho. 

Un conseller de llarguíssima carrera em deia no fa gaire que als periodistes només 

se'ls ha de dir que ho fan molt bé. No ho crec. Jo no ho puc fer. Jo no ho sé fer. 

Paradoxalment, perquè poques coses m'estimo més en aquest món que el 

periodisme i perquè necessito dir la veritat i ser sincer amb mi mateix i amb els altres 

per mirar-me cada matí al mirall. 

I aquesta comissió també m'ha sentit a parlar de periodisme i, especialment, el dels 

mitjans públics. De fet, quan analitzàvem els perfils dels consellers de la Corpo, em 

vaig voler referir i cito textualment: «a l'enorme qualitat humana i professional que hi 

ha els mitjans de la Corpo, que l'escoltéssim i que la féssiu servir.» I també en 

aquesta comissió, m'heu sentit parlar més d'un cop que precisament perquè 

m'estimo els mitjans públics, en soc enormement crític en públic i en privat, en soc 

enormement crític. Ho he estat en aquesta comissió tantíssimes vegades. 

Crític vol dir felicitar i reconèixer la bona feina que es fa a Ucraïna o a la tanca de 

Melilla. I crític vol dir denunciar tertúlies monocolors que no aporten res a l'audiència 

i que enfonsen el prestigi dels mitjans. De cara, sempre, en públic i en privat, sempre. 
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Acabo. He mirat d'explicar els fets i el context per mirar d'aclarir una polèmica que 

ha tingut derives que em sembla que no haurien d'haver existit. Evito parlar del 

patiment que ha provocat tot plegat, no el meu, que no és important, però altres sí 

que ho són i molt. Però sí que vull agrair als diputats, més enllà del meu grup 

parlamentari, i professionals també de TV3 i Catalunya Ràdio que, ni que sigui per 

privat, m'han fet arribar el seu ànim. 

I un agraïment molt especial als periodistes i diputats, també més enllà del meu grup 

parlamentari, que m'heu escrit per demanar què va passar, perquè en molts casos 

ens coneixem de fa molt temps i hem treballat molt junts i era molt fàcil escriure'm 

per demanar-me, com a mínim a una persona que hi era, què va passar. Alguns, us 

deia, fa molt temps que ens coneixem i que ens tractem i que treballem junts. Per 

això heu fet el que la majoria no ha fet, que és preguntar-me. 

Al final, no cal ser ni un gran polític ni un gran periodista, només cal ser una mica 

persona per saber que quan una notícia no té grisos ni matisos durant tants dies, 

alguna cosa falla. 

Moltes gràcies, president. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. Molt bé. És el torn dels grups parlamentaris. Farem el 

mateix ordre d'abans, eh? I, per tant, en primer lloc, té la paraula, en nom del Grup 

Parlamentari –tres minuts, eh?– Socialistes i Units per Avançar, la seva portaveu, la 

il·lustre senyora Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señor Dalmases. Creo que para usted no es 

agradable estar hoy aquí, pero tampoco lo es para nosotros, los miembros de esta 

comisión, porque al ser usted miembro este caso nos afecta a todos colectivamente. 

Usted sabe que los hechos que se han expuesto son muy graves. Usted se reafirma 

ahora de que no fue así, de que no sucedieron las cosas como se han descrito. 

Pero el resto de personas que han tenido acceso a esta situación se han reafirmado, 

usted ha escuchado al director del programa hoy aquí. Y, en el fondo, es su palabra 

contra la palabra de muchas personas. Esta es la Comisión de Control a la 
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no es la Comisión de l'Estatut del 

Diputado, por lo que creo que todos somos conscientes que no es el órgano del 

Parlament que tiene que valorar qué normas parlamentarias se pueden haber 

infringido. 

Lo que sí creo que podemos afirmar hoy aquí es que los y las profesionales de la 

información no pueden sufrir coacciones y agresiones de ningún tipo. Y también creo 

que podemos decir que lo que sucedió en un programa FAQS no debería producirse 

en ningún medio de comunicación, sobre todo en uno público y menos aún tener 

como protagonista a un diputado que está obligado a tener una conducta de 

ejemplaridad hacia la ciudadanía. 

Usted sabe que el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar, junto con 

otros grupos, ha presentado un escrito a la Mesa del Parlament pidiendo que se 

inicie un procedimiento para determinar si usted ha vulnerado el código de conducta 

y que se tomen las medidas pertinentes. Creemos que esta sería una buena 

oportunidad para que usted se disculpe por lo que ha sucedido, porque entendemos 

que hasta ahora no lo ha hecho. 

Usted ha reconocido en la versión que nos entregó del informe la Corporación y 

ahora aquí que negoció los términos de la entrevista de FAQS con la presidenta del 

Parlament. A mí me gustaría preguntarle si ha hecho esto en muchas ocasiones 

porque en su escrito insinúa que es así. Que aunque usted dice ahí mismo que es 

anómalo que siendo diputado lo haya hecho, que lo hace. 

Usted sabe que la televisión pública tiene unas normas y unos códigos deontológicos 

que cumplir y que los profesionales y las profesionales tienen que ser libres de hacer 

las preguntas que quieran y contextualizar los hechos con los materiales que 

consideren necesarios, por lo cual todo lo que nos explican de cómo se negociaron 

los términos creemos que está totalmente fuera de lugar. 

Además de preguntarle en qué otras ocasiones que se han producido estas 

injerencias, qué medios se han visto afectados y si ya había pactado entrevistas o 

informaciones con el programa FAQS antes de este que estamos tratando hoy aquí. 

Quiero preguntarle también en relación a las otras intimidaciones que han descrito 

algunos medios de comunicación. 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

45 

El president 

Diputada. 

Beatriz Silva Gallardo 

Si es cierto que ha coaccionado a otros profesionales… 

El president 

Diputada. 

Beatriz Silva Gallardo 

…apelando además a su condición de portavoz de esta comisión. 

El president 

Gracias. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. 

El president 

Gracias, diputada. Muchas gracias. Continuamos. En nom del Grup Parlamentari de 

VOX en Cataluña, té la paraula el seu portaveu Alberto Tarradas. Quan vulgui. 

Alberto Tarradas Paneque 

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Dalmases. Después de… bueno, 

ya su habitual dialéctica lacrimógena, creo que la versión que más convence, 

tampoco es que vengamos aquí a juzgarle, pero creo que la versión que más 

convence es la de la víctima y, además, nos encaja, como decíamos, en la forma 

habitual de comportarse del separatismo. 

Pero el problema de fondo, señor Dalmases, es que ustedes, de la misma forma que 

lo hace el Partido Socialista, están acostumbrados a ir a los medios de comunicación 

y, bueno, muy bien, ¿no? Un poco lo que suele pasar en los medios de 

comunicación. Porque ustedes, al final, lo que creen es que los medios de 

comunicación están a su servicio porque ustedes los financian. Ustedes utilizan el 

dinero público de todos los catalanes para tener ahí una herramienta de propaganda, 
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una herramienta de difusión de su ideario político, de adoctrinamiento, de 

blanqueamiento de sus líderes. 

Su actitud, en cualquier caso, lo que demuestra es eso, que el separatismo tiene la 

costumbre de atacar, de pisotear, de humillar a todo aquel que piensa diferente a 

ellos. Lo vemos todos los días en sus manifestaciones, lo vimos con las 

declaraciones del expresidente Torra, el «Apreteu», incitando a la violencia.  

Vemos que es, como digo, una práctica habitual que se ejerce también contra 

muchos periodistas que intentan informar de lo que está pasando en las calles, por 

ejemplo, de Barcelona. Durante los momentos que ha habido más tensión, más 

violencia, se ha ejercido también violencia contra los periodistas. 

Y esperamos que el separatismo, no tenemos mucha confianza, pero que algún día 

se decida a condenar y a detener todos estos hechos, o no nos van a dar más 

razones que seguir trabajando para su ilegalización. Si lo han hecho recientemente, 

han practicado este acoso, esta persecución, han sido capaces de acusar y de 

perseguir a un niño de cinco años y a su familia por querer estudiar en español en 

Cataluña, qué no van a hacer con un periodista y adulto. 

Una vez más, condenamos estos hechos. 

Muchas gracias. 

El president 

En nom de 

 

Fitxer 15CCMA7 

del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar, té la paraula el seu portaveu, Xavier Pellicer. Quan vulgui. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, senyor president. Bé, senyor De Dalmases, imagini's que diversos 

testimonis presencials li traslladessin que un diputat ics del Parlament de Catalunya, 

del grup del PSC, per exemple, i que a més realitzés les funcions de portaveu del 

seu grup parlamentari a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
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Audiovisuals, a l'acabar una entrevista a un membre del seu partit agafés a la 

periodista responsable pel canell i la tanqués per escridassar-la a un camerino del 

programa i que, segons testimonis presencials, ho fes amb una actitud violenta que 

va incloure crits, cops al mobiliari i a les parets. Imagini que es produïssin aquests 

crits i cops; imagini que testimonis diguin que els hi tremolaven les cames i que van 

passar por, i que ho asseguressin diverses treballadores i treballadors testimonis 

dels fets. Imagini's que aquests testimonis deien que se sentien insults com ara que 

era una mala professional o que el programa en qüestió era un programa de merda, 

i que recriminessin les preguntes que havien fet els periodistes. Imagini's també que 

poc després de tot això sortís a la llum pública, en altres mitjans, que també hi havia 

hagut aquestes pressions, com, per exemple, a Catalunya Ràdio o a l'ACN, i de 

forma reiterada per part d'aquest mateix portaveu, per part d'aquest mateix grup 

parlamentari. 

Ens agradaria saber què faria com a portaveu de Junts per Catalunya a la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals al respecte, quina posició demanaria que tingués 

el seu partit i quines mesures demanaria que es prenguessin tant al Parlament com 

al partit al qual pertanyés aquest diputat.  

Gràcies. 

El president 

A vostè, diputat. En nom del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula la 

seva portaveu, Susanna Segovia Sánchez. Quan vulgui. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Diputat Dalmases, crec que s'ha de reconèixer, no?, la seva 

predisposició per donar aquestes explicacions ara aquí, en seu parlamentària. 

Entenem que, a més, és una situació que crec que és incòmoda per a vostè, però 

també per a la resta de membres de la comissió, perquè al final som companys de 

tasca parlamentària. I tampoc no sé exactament què és el que esperàvem, no?, 

d'aquesta intervenció. Bàsicament, vostè s'ha limitat a cenyir-se al que ja va dir en 

el seu moment i a justificar, no?, buscar mecanismes de justificació de per què va 

passar el que va passar. 
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És molt diferent una discussió d'una agressió o d'una intimidació, i el que els 

testimonis han posat en evidència a través dels mitjans, el personal del FAQS..., 

que, a més a més, el director del FAQS abans ens ha fet evident que ell mateix va 

sentir els crits. Per tant, hi han testimonis que van sentir aquests crits. La persona 

que va patir l'agressió, que a més és l'única que sap des de dintre què és el que va 

passar exactament, s'ha posat de manifest que no va voler tampoc explicar-ho per 

la por que tenia de com això podia afectar el seu futur professional, no només el 

d'ella sinó també el de la resta de companys i companyes de la productora que 

treballaven al FAQS. Per tant, el context serveix per explicar les coses, però no per 

justificar-les totes. Nosaltres entenem que vostès estan en un moment polític 

complicat, i vostè, que és una persona de confiança de la presidenta Borràs, està 

segurament vivint una tensió important. I, per tant, va intentar negociar una entrevista 

que, després..., el resultat de la qual..., perquè, a més a més, es va veure amb la 

mateixa presidenta Borràs que no estava còmoda amb l'entrevista, no li va agradar. 

No li va agradar i, diputat, sap greu, però va perdre els papers. Va perdre els papers 

i això va traduir-se en una intimidació i una agressió cap a una periodista. 

Vostè, en el seu moment, també va parlar de la confiança que tenia, que feia molts 

anys que coneixia aquesta periodista. Clar, la confiança no justifica tampoc el que 

va passar i el que diversos testimonis han explicat a mitjans i el mateix director del 

FAQS acaba d'explicar aquí. Per tant, va haver-hi una intimidació causada 

segurament per la indignació que li va provocar que l'entrevista no va sortir com 

vostè esperava que sortís, i que la presidenta Borràs no va estar còmoda. I recordem 

que la presidenta Borràs també hi era en el moment que es va produir aquesta 

intimidació, i que la presidenta Borràs, segons va sortir publicat als mitjans també, 

després va trucar a la periodista per demanar-li que l'exonerés a vostè del que havia 

passat perquè no havia sigut una agressió. Això és una revictimització molt important 

cap a aquesta persona, que ja s’ho deu estar passant prou malament quan ha sortit 

tot a mitjans i que no va voler explicar-ho i no va voler que s'expliqués justament 

perquè tenia por que això afectés el seu futur professional. 

Diputat Dalmases, nosaltres demanem que es reuneixi ja la Comissió de l'Estatut 

dels Diputats perquè, amb aquestes informacions, emetin l'informe corresponent- 

Però creiem que, per honestedat i per la trajectòria que vostè diu... –tot i que el Grup 
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Barnils, del qual formava part, també ha considerat que les informacions són prou 

greus perquè vostè ja no en formi part–, nosaltres considerem que, per aquesta 

trajectòria que diu, hauria de dimitir. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Continuem. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, en 

aquest cas, té la paraula la seva portaveu, la il·lustre senyora Anna Grau Arias. Quan 

vulgui. Té la paraula. 

Anna Grau Arias 

Bon dia, senyor Dalmases. Bé, les cabres, pels seus pecats, porten els genolls 

pelats. Com ja he dit aquí unes quantes vegades, no se m'escapa que vostè és un 

cap de turc que d'alguna manera les està pagant totes juntes. No es pensi que no 

m'adono que tot això és una escenificació; aquí s'ha muntat una gran comèdia –Els 

pastorets a gran escala–, i tot es resumeix a que fins ara a la tele hi manaven vostès 

i ara mana altra gent, concretament Esquerra Republicana i els socialistes. 

Dicho lo cual, su caso también demuestra lo que pasa cuando alguien, 

concretamente la señora Borràs y usted, se creen por encima del bien, del mal, de 

la gente y hasta de su propio partido. Yo no creo que usted perdiera los papeles, 

como se ha hecho aquí; creo que usted y la señora Borràs llevaban tanto tiempo 

disponiendo de cosas que no eran suyas que perdieron el toque del más elemental 

disimulo. La omertà se tenía que romper por algún lado y le ha tocado a usted. 

Mire, yo también creo que es una buena idea que se reúna el estatuto del diputado. 

Estaría bien que por una vez, para variar, esta comisión sirviera para garantizar los 

derechos de alguien, no para comérselos con patatas. Pero, por lo que estamos 

viendo, será..., bueno, le darán a usted una vuelta más a la parrilla, pero tampoco 

llegaremos a ningún sitio. Porque, a ver, para mí es evidente que usted no ha 

aprendido nada de este incidente –y la señora Borràs, tampoco–, porque ante un 

problema, ante un error, se puede reaccionar con dignidad o sin ella. Igual que la 

señora Borràs reaccionó sin dignidad a su suspensión como presidenta de esta 

cámara el 28 de julio –y casi que, acabe ya como acabe el juicio oral, con sus 
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ataques a la dignidad del Parlament, en mi opinión, ya no es digna de volver a 

presidirlo–, yo creo que la actuación de usted ante estos lamentables hechos del 

FAQS también le inhabilitan para seguir ejerciendo su función como diputado. 

Mire, algunos comentarios o lo que nos ha dicho. Inapelable no hay nada, ni usted 

ni la señora Borràs. Por favor, no se nos compare con Kapuściński ni con el caso 

Dreyfus. Cuando un diputado, no digamos el diputado de cabecera de la presidenta 

del Parlament, se dirige en los términos que usted se dirigió a una periodista..., eso 

no es una conversación; eso es una intimidación, una amenaza en toda regla. Ser 

maleducado no es ser valiente. Y, en fin, estos lamentables hechos, por desgracia, 

esta vez han aflorado –las más de las veces no afloran. Insisto, han aflorado porque 

había un cambio de guardia, un cambio de poder, y, en nombre de todos los 

periodistas de Cataluña, ojalá cesaran de una vez. Y aquí lo dejo. 

Gracias. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Continuem. En nom del Grup Parlamentari del Grup Mixt, 

té la paraula la seva portaveu, l'excel·lentíssima senyora Lorena Roldán Suárez. 

Quan vulgui. Té la paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí; muchas gracias, presidente. Y gracias también al señor De Dalmases por esta 

comparecencia que entiendo que no ha sido cómoda y no lo es tampoco para el 

resto de miembros de esta comisión. La verdad es que, para ser una persona que 

prepara entrevistas, como usted mismo ha reconocido aquí, no ha preparado muy 

bien esta comparecencia. Yo creo que somos muchos los grupos de la oposición 

que venimos denunciando la utilización torticera que se hace en muchísimas 

ocasiones por parte del separatismo de los medios públicos, y usted ha venido hoy 

aquí a confirmarlo. Usted ha venido hoy a decirnos aquí que se negociaron los 

términos de la entrevista a la señora Borràs. En estos días que estamos todavía con 

la resaca de las palabras del señor Fortes –ese «bueno, muy bien, ¿no?» tras la 

entrevista a Pedro Sánchez, que todo el mundo se ha puesto las manos a la cabeza–

, usted ha venido aquí a esta comisión parlamentaria, que además es la del control 

de los medios públicos de Cataluña, a reconocer que ustedes negocian los términos 
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de las entrevistas de un medio público como es TV3. Me parece gravísimo, señor 

De Dalmases, gravísimo. 

Y más grave aún que, cuando no se respetan esos supuestos términos que ustedes 

han negociado, pues bueno, el resultado es que se escuchan gritos, que hay 

personas temblando, que al parecer se oyen también golpes en el mobiliario, y, por 

lo que cuentan algunos testigos, pues se retira una persona en una sala cogiéndola 

por la muñeca –gravísimo, gravísimo. Luego nos preguntamos por qué esta persona 

no ha querido denunciar, ni nadie más lo ha hecho de los testigos que estaban allí 

presentes. Pues no me extraña –no me extraña–: es evidente que impera la ley del 

miedo y la ley del silencio, es evidente. Y que usted venga hoy aquí a reconocer que 

se negocian los términos, sinceramente, me parece muy muy grave. 

Que usted también hable de discusión, que es lo más que ha aceptado, o incluso ha 

dicho «conversación»... En una conversación no se oyen gritos ni se dan golpes en 

el mobiliario ni personas acaban temblando de miedo –temblando de miedo. 

También ha dicho usted que a los periodistas solo se les puede decir que lo hacen 

bien. No. A los periodistas se les pueden decir muchas cosas, y el problema no es 

lo que se les dice o no se les dice, es cómo se les dice, es en qué términos usted se 

quejó de esa entrevista y de las preguntas que se le hicieron a la señora Borràs. 

Y usted también ha insistido mucho, ha hablado del contexto, y ha hablado pues de 

su situación previa a ser diputado, que usted tiene mucha relación con los medios. 

Y usted ha venido aquí a decir, fíjese, que el medio que ha publicado lo que pasó y 

que ha sido pues más vehemente con usted le había utilizado a usted en muchísimas 

ocasiones para saltarse los protocolos y acceder a la señora Borràs. ¿Qué le parece, 

que le tenían que devolver el favor, señor De Dalmases, callando y no explicando? 

Porque parece que es lo que ha dicho: «Fíjese, estos a los que yo les permitía que 

pudieran hablar saltándose los mecanismos de protocolo a la señora Borràs luego 

son los que peor me han tratado en medios.» ¿Qué esperaba, señor De Dalmases, 

qué esperaba? Es que nosotros lo que defendemos son unos medios públicos –

públicos y también privados– que puedan ser libres, que expliquen la realidad de lo 

que está pasando. Y ustedes me parece a mí que están muy mal acostumbrados, y 

de ahí llora la criatura. 
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Gracias. 

El president 

Gracias, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 

paraula el seu portaveu, el diputat Francesc Ten i Costa. Quan vulgui. Té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies, senyor Francesc de Dalmases, Francesc, 

moltes gràcies per aquesta compareixença. T’ho agraïm, t’ho agraeixo. Vostè la va 

demanar. També vull reiterar doncs que no és una situació fàcil, no és una situació 

agradable, no és una situació còmoda, no només per a vostè, sinó també per al seu 

entorn, i em sembla que això ho hem de dir. Però també és veritat que aquí és el lloc 

–em sembla que és un dels llocs adequats– en el qual hem de poder esclarir els fets, 

i que per això hem fet, hem demanat –i vostè ho va demanar– doncs de fer aquesta 

compareixença. Nosaltres no som jutges, no som fiscals; nosaltres som diputats i 

defensem per damunt de tot sempre la presumpció d'innocència. 

Per tant, aquí és el lloc adequat per poder aclarir els fets, uns fets que no s'haurien 

d'haver produït, uns fets que no s'haurien d'haver produït mai i uns fets que no 

s'haurien d'haver produït mai, si més no en el lloc, en el moment i a l'hora i el dia que 

es van produir. Perquè vostè ha parlat dels fets, s'ha parlat aquest matí dels fets i 

també s'ha parlat del context, però jo també hi volia afegir, des del meu punt de vista 

–i si no és així doncs m'ho rectifiqui, si us plau–, que per mi el context també..., 

segurament és una discussió professional entre dues persones en les quals hi ha 

força confiança i una discussió professional entre dues persones en les que hi ha 

una relació cordial, i entre les que hi ha doncs també certa amistat. En aquest context 

–i si no és així, rectifiqui’m–, doncs em sembla que..., no sé si hi ha lloc a pensar 

que en una discussió d'aquest tipus hi ha intimidació i coacció, en un context de certa 

amistat, eh? Sí que és veritat que hi ha una situació doncs d'enfadament, i vostè 

mateix ho ha dit en uns termes literals, que no s'ajustava al format de l'entrevista, el 

que s'havia acordat. Per tant, no havia anat com s'esperava i segurament vostè 

estava dolgut, certament. I moltes vegades en les formes i en el to podem perdre les 

raons, i també hi cap aquesta possibilitat, que això ho fes així.  
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Jo volia posar en valor doncs –ja s'ha dit, però també s'ha de tornar a dir i reiterar– 

que vostè va demanar disculpes, que vostè va demanar aquesta compareixença i 

que vostè va demanar un expedient informatiu al partit, que això també està seguint 

el seu curs, no? 

Escoltin, diputades i diputats, des de Junts, el màxim respecte als mitjans de 

comunicació; des de Junts, el màxim respecte als mitjans públics, i, des de Junts, la 

màxima defensa de la llibertat de premsa, perquè només faltaria que els periodistes 

no poguessin fer la seva feina. I aquesta llibertat de premsa és garant de bon 

periodisme, també, i de bona professionalitat. 

Per tant, moltes gràcies, senyor president. Res més. 

El president 

Gràcies, diputat. Molt bé, continuem. Ara és el 
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torn, per últim, en nom del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, 

de la seva portaveu, la diputada Raquel Sans Guerra. Quan vulgui. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Gràcies, diputat De Dalmases, per la seva compareixença. 

Sabem que no és còmode, com tampoc ho és per a cap dels que som aquí, i 

especialment, i personalment, em resulta molt incòmode fer aquesta intervenció 

perquè crec, diputat, que hi ha coses que no tenen justificació. Després de 

l'explicació que ha fet el director del FAQS dels fets que van succeir, hi ha coses que 

no tenen justificació i que no es poden minimitzar, i em sembla molt irresponsable 

per part seva minimitzar la situació que es va viure. No és una discussió; un quatre 

contra u, amb la presència de la presidenta del Parlament, en un espai tancat no és 

una situació d'igualtat, no és una situació d'una discussió. I és més, també em sap 

greu per les companyes i companys de Junts per Catalunya, que en són uns quants 

doncs que segur que no se senten representats per aquesta actitud i per aquest 

comportament. 
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I, de fet, crec que posar-hi context polític a la situació que es va produir doncs crec 

que també fa un flac favor al seu partit, perquè això no va de partits, no va d'això; va 

de comportaments, de comportaments individuals, va, en aquest cas, de respecte al 

codi de conducta del Parlament de Catalunya, i no podem minimitzar aquesta 

situació. Hi insisteixo, l'explicació que ens ha fet el director del FAQS, Pere Mas..., 

ha parlat d'expressions com «m’has traït», «programa de merda» o «presentadora 

patètica» o «mala periodista» –són expressions que són intolerables per part d'un 

diputat del Parlament de Catalunya–, cops al mobiliari. És evident que no és una 

situació d'igualtat i és evident que el context és importantíssim en els casos en què 

es produeixen aquests tipus d'assetjament, perquè sempre són coses difuses, 

perquè mai són clares, perquè sempre, moltes vegades es produeixen en la intimitat. 

Però convindrà amb mi, senyor De Dalmases, que aquest no és un comportament 

adequat i que no em val el «jo soc així» –no em val «jo soc així». I no em val dir que, 

clar, com que es coneixien... En quines situacions es produeixen la majoria de casos 

de violència? En situacions en què hi ha coneixement per part de la víctima és on es 

dona el major de casos de violència. 

Per tant, també, minimitzar aquestes situacions doncs, no?, ja pel que representem 

doncs com a diputats i diputades ens hauria de fer reflexionar, fins i tot quan són els 

nostres companys. I jo m'hi trobo sovint, eh?, en aquest cas com a responsable de 

Feminismes a Esquerra Republicana, que són companys i companyes amb els que 

defensem doncs projecte polític, però que toca actuar i toca dir que aquells 

comportaments no són adequats, i ho fem, i fa molt de mal –i fa molt de mal–, perquè 

són persones amb les que convius i a les que coneixes. Però aquests 

comportaments no són adequats, i, per tant, em reitero en la necessitat de convocar 

tan aviat com sigui possible aquesta Comissió de l'Estatut del Diputat i doncs poder 

disposar d'aquest informe que acrediti si vostè va vulnerar el codi de conducta del 

Parlament. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. I ara –com hem fet abans, eh?– farem un torn de cinc 

minuts per part del compareixent. Si està preparat, quan vulgui. Sí? Doncs endavant. 
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Francesc de Dalmases i Thió 

Sí, president. Moltes gràcies. I us demanaré certa indulgència, perquè com que sí 

que hi han hagut interpel·lacions, moltes i molt directes, les vull contestar totes, 

perquè aquesta ha estat la meva predisposició des del principi. 

Em permeto començar corregint el diputat del meu grup parlamentari. La 

compareixença formalment la va demanar la CUP, perquè, quan jo vaig demanar al 

grup parlamentari que volia comparèixer i que ho volia explicar, se'ns va avançar la 

CUP, que va ser pràcticament immediat, no? Tenien pressa. Vull dir que, perquè 

consti, que ho heu repetit diverses vegades. Efectivament, jo vaig fer aquesta petició; 

jo volia comparèixer perquè em volia explicar, tenia la necessitat d'explicar-me, com 

ho vaig fer a l'executiva del meu partit i com ho estic mirant de fer avui, però que en 

tot cas no ho havíem demanat nosaltres 

Vaig contestant per ordre dels que heu anat intervenint. No s'hauria d'haver produït... 

Ho he dit en la meva..., ho he dit. Jo crec que aquesta situació no s'hauria d'haver 

produït en aquell moment i en aquella situació; ni en el lloc ni en l'espai no s'hauria 

d'haver produït. M’heu parlat de les... Diu: «És que jo crec que estaria bé que us 

disculpéssiu.» Jo he reiterat les disculpes, i ho vaig fer en públic i ho he fet avui una 

altra vegada, amb els que hi van ser directament i amb tot l'equip del programa. 

Reiterar que les persones que hi érem som les persones que hi érem; són els 

testimonis directes, que ja s'ha explicat. 

M'heu preguntat si això havia passat anteriorment. Jo crec que en la meva explicació 

ho he explicat amb prou sinceritat i amb prou claredat, i que no hi ha hagut mai cap 

orientació ni cap coacció amb relació a que a mi companys o gent que puc conèixer 

que em puguin demanar si és possible accedir per fer aquesta entrevista. De la 

mateixa manera que parlem sovint aquí a passos perduts o al saló rosa, que no és 

desconegut que normalment fem cafès, no?, amb periodistes. Això no és una 

pràctica que jo faci habitualment, però que en aquesta casa crec que sí que es fa i 

que seria hipòcrita reconèixer que no es fa, perquè, a més a més, no entra en cap 

mala praxi ni política ni periodística. De fet, bona part de les informacions que llegim 

tenen origen en això. 
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Se m'ha preguntat sobre els fets, i ha estat una interpel·lació molt interessant, perquè 

si jo... I, de fet, vaig intervenir en l'hemicicle al mig d'aquesta tempesta que estava 

patint. Probablement tens raó, però és que a mi per això avui m’era molt interessant 

i m’era molt necessari, era absolutament imprescindible explicar els fets. I també 

entenc que la força que jo puc tenir és molt petita, tenint en compte la bola de neu 

que s'ha creat. I precisament això és una de les coses que jo avui mirava d'esclarir i 

de posar sobre la taula. 

Als comuns. Jo no he negat mai que fos una discussió, que fos una discussió encesa 

–de fet, vaig fer servir aquesta expressió–, i reitero que no s'hauria d'haver produït 

en aquell moment. Però una vegada més reitero que jo he volgut explicar com a 

testimoni directe els fets, i que em sembla que... Per això us demanava quan 

començava que intentéssim escoltar-nos més enllà. I algú ha fet servir l'expressió... 

A veure, que som grans. Que s'han barrejat animadversions és cert, però jo ja ho 

dono per descomptat, això. Però que les animadversions no poden fer passar bou 

per bèstia grossa jo crec que és una mica el que intentava avui posar sobre la taula. 

També m’heu preguntat si les entrevistes –acusant-ho, en certa manera, eh?– tenen 

negociació prèvia. Jo crec que tothom que ha intervingut aquí sap que en tenen. Una 

entrevista d’aquesta transcendència en té, se'n parla, però no per dir què es pot 

preguntar o què no es pot preguntar; però el format, i tant que se'n pot parlar. És que 

jo he viscut –i em sap greu dir-ho així, eh?– episodis realment ridículs, amb 

discussions llarguíssimes, per la il·luminació d'una entrevista –per la il·luminació 

d'una entrevista. Doncs tot això, sí que se'n parla. 

Jo no he dit que jo digués que als periodistes se’ls ha de dir que ho fan tot bé. M'ho 

ha posat en boca meva, i jo deia que això..., algú que no és del meu grup polític, 

però que ens estimem molt de fa molt temps, em va donar aquest consell aquest 

estiu. I jo precisament us deia que no; jo precisament creia que no. I, a més, és que 

en aquesta comissió heu estat testimonis de com jo contínuament i obertament he 

estat tot lo positiu que calia amb allò que considerava i tot lo crític amb allò que no, 

i això a vegades fins i tot distorsiona la lògica parlamentària. 
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Si ens havíem saltat els protocols també ho he explicat. Hi han els responsables de 

comunicació, i si alguna vegada es pot ajudar, es fa, però no amb cap voluntat de 

manipulació. 

I ja ho he dit, eh?, us volia corregir que no ho hem demanat, sinó que ho havia 

demanat la CUP. 

I hi ha un apunt que jo sí que em penso que és important i que també l'heu insinuat 

tots dos quan heu acabat: l'amistat o la confiança no seria justificació de res; l'amistat 

o la confiança no seria justificació de res que hagués traspassat els límits. Jo per 

això he intentat explicar els fets i el context per explicar que això no era una excusa 

ni era una justificació, perquè en cap cas seria una excusa ni seria una justificació. 

He mirat de respondre a tothom, eh?, ordenadament. 

President, gràcies per la indulgència amb el temps. 

El president 

Sí, gràcies; gràcies, diputat. Molt bé, senyors. (Lorena Roldán Suárez demana per 

parlar.) Diputada... 

Lorena Roldán Suárez 

No, molt ràpidament. 

El president 

Molt rapidíssimament, eh? 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, sí, sí. És per un aclariment, perquè potser jo no m’he explicat bé. No posava en 

boca del senyor De Dalmases aquesta frase en concret, sinó la resposta que ell 

donava al respecte, que deia que ell precisament ha fet tot el contrari, ha sigut crític 

quan no li ha agradat el que han fet els periodistes, i que això l'havia portat fins aquí. 

Jo li deia que no és ser crític, sinó com es fa aquesta crítica. 

El president 

Molt bé. Constarà l'aclariment en l'acta. Si no hi ha res més, continuem. Mireu, si us 

sembla, anem molt bé de temps. Avançaríem la sessió de control un quart d'hora, 

d'acord?, o inclús menys, si està la presidenta, que crec que ja està aquí al 
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Parlament, per tant, podríem començar abans. I ara farem deu minuts, eh? Us 

sembla deu minuts? (Pausa.) D'acord. 

A la tornada demanarem als portaveus, especialment d'Esquerra, de Junts i del PSC, 

que em passin les preguntes, qui les farà cadascú, i les substitucions, d'acord?  

Gràcies. 

Deu minuts, se suspèn deu minuts. 

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

El president 

Molt bé. Doncs es reprèn la sessió. 

Si us sembla, portaveus, em podeu passar si hi ha algun tipus de substitució. En el 

Grup Socialista, no. En el Grup d'Esquerra Republicana, sí. Raquel, diputada. 

Raquel Sans Guerra 

El diputat Butinyà substitueix el diputat Engelbert Montalà. 

El president 

Molt bé, prenem nota i així ho farem constar. (Francesc Ten i Costa i Lorena Roldán 

Suárez demanen per parlar.) Un segon. Francesc Ten. 

Francesc Ten i Costa 

Sí; la diputada Cristina Casol substitueix el diputat Josep Rius. 

El president 

Molt bé. En el cas del Grup Mixt hi ha una substitució? No m'ho crec. 

Lorena Roldán Suárez 

No, president, no és una substitució. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'inici de la 

temporada de TV3 (retirada) 

323-00181/13 
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Però sí que vull comunicar que nosaltres retirem la pregunta número 14. 

El president 

Ah, molt bé. 

Lorena Roldán Suárez 

La retirem, aquesta, i ens quedem només amb l'altra que teníem, amb la número 20. 

El president 

Molt bé. Per tant, la 14, retirada, eh? En prenem nota, i així també faig comptar... 

Bé, ja hi som... No, falta la CUP; faltaria la CUP. Bé, si us sembla, comencem les 

preguntes, d'acord? Si el diputat de la CUP no acaba d'arribar... (Veus de fons.) Eh? 

No, Ciutadans no vindrà. Però el diputat de la CUP..., si fos el cas, saltaríem, 

d'acord? 

Per tant, comencem. Hi ha una acumulació, que és la 16, la 7 i l’11, que estarien 

d'acord Esquerra, Junts sobre aquesta possible acumulació de tres preguntes. I 

comencem per la pregunta número 1. Torno a demanar als grups parlamentaris, 

especialment Esquerra, Junts i PSC, si em passeu els... Ah, ja ho té? (Veus de fons.) 

D'acord. (Veus de fons.) Perfecte. Molt bé. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nou canal infantil 

Super3 

322-00125/13 

Doncs comencem amb la pregunta número 1. És adreçada a la presidenta del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el bloc 

d'organització i funcionament de la CCMA. I la primera pregunta la farà, en nom del 

grup parlamentari, la diputada Raquel Sans, i és sobre el nou canal infantil del Club 

Super3. Estem en un temps de tres minuts, en qualsevol cas. (Pausa.) Perdoneu, 

eh? Així ja ho tenim per a tota l'estona, eh? Quan vulguis, diputada. 

Raquel Sans Guerra 
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Gràcies, president. Benvinguts a la presidenta i al director de TV3 de nou. Seré molt 

breu, perquè és una pregunta que havia preparat el company Ruben Wagensberg, 

però per problemes amb el seu queixal doncs no podrà intervenir ara. Bàsicament, 

era una pregunta que feia referència al Club Super3. Sabem que hi ha moltes 

novetats en aquesta nova temporada; n’hem conegut algunes, no?, que han anat 

apareixent, com, per exemple, l'estrena de la sèrie Els guardians de la nit o també 

doncs la primera pel·lícula de My hero academia, que són informacions que hem 

conegut recentment. I, bàsicament, 
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el que volíem conèixer és una mica si ens pot concretar doncs totes aquestes 

novetats al voltant del Club Super3, tenint en compte, a més a més, doncs que, tal 

com vostè va explicar, no?, en la seva compareixença inicial, on presentava el 

projecte per a la corporació, l'aposta pel públic infantil i juvenil és una de les 

principals apostes d'aquest consell de govern. I, per tant, ens agradaria que ens 

concretés totes aquelles novetats que es puguin concretar avui. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Senyora Romà, té la paraula, recordi-ho, per un temps de 

dos minuts trenta segons, com sempre, eh? Quan vulgui. Té la paraula. 

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

Audiovisuals (Rosa Romà Monfà) 

Gràcies, president. Senyora diputada, avui no satisfaré aquestes necessitats 

d'informació del Super3. Permetin-me donar dos pinzellades, però justament, no?, 

el que vinc a anunciar-los és que clarament, com els vam anticipar, hem fet una gran 

aposta per renovar el Super3, que aquesta gran aposta passa per convertir el Super3 

en una altra cosa. Però aquesta altra cosa la veureu dintre d'uns dies, quan, a partir 

del 10 d'octubre, estrenem el nou Super3. 

Ja hem començat la comunicació; la setmana vinent veureu i desvetllarem més 

novetats, no encara de continguts, però sí de com es configurarà aquest nou Super3. 
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Avançar-vos que hem creat dos grans comunitats; no serà només un nou Super3 

com fins ara, que anava al públic infantil des dels zero anys fins a, diguem-ne, l'edat 

ja de la preadolescència, sinó que hem volgut convertir-ho en dos comunitats 

diferenciades, una més de preescolar, donat que també el seu interès pels 

continguts audiovisuals es basa en uns determinats eixos determinats on la música 

és un element vertebrador, on els elements visuals i la fantasia doncs juguen un rol 

determinat. I després una altra comunitat, que ja doncs són nens i nenes que 

comencen, diguem-ne, a estar en una fase una mica més madura, que tenen interès 

també per una ficció diferent, interès també per una actualitat amb els ulls, diguem-

ne, del que sempre havíem vist també de l’InfoK, doncs molt didàctica o molt 

apropada a explicar les coses amb un plantejament proper als infants. I, per tant, hi 

hauran novetats en les dos comunitats. 

Estem parlant d'un projecte que fins ara era principalment un canal de televisió més 

el club; un projecte que es basa en dues grans comunitats, que és digital first, que 

això vol dir que per nosaltres, tot i que encara tindrem el canal televisió, no és només 

a través del canal televisió des d'on volem que es relacionin amb nosaltres, sinó que 

hi haurà una aposta molt gran també per les plataformes i, per tant, per un tipus de 

consum més interactiu, més a demanda, on també hi afegirem podcast, etcètera. 

I fins aquí, les novetats que us vull anunciar. Els continguts els esteu veient en alguns 

mitjans perquè la transparència té això, que els contractes són públics i es fan 

públics, però ho presentarem en un parell de setmanes. 

Gràcies. 

El president 

A vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el projecte per al canal 

Esport3 

322-00127/13 
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Continuem. La següent pregunta, la número 2, en nom del grup... Sí, també és 

d'Esquerra Republicana de Catalunya. I, en nom del Grup Parlamentari d'Esquerra, 

també la diputada Raquel Sans... Quan vulgui. És una pregunta sobre el projecte 

per al canal d'Esport3. La fa vostè? 

Raquel Sans Guerra 

Sí. 

El president 

Sí? Si vols uns segons, passen a la següent i després tornem, com vulgui. Sí? 

(Pausa.) Doncs molt bé. 

Raquel Sans Guerra 

Doncs no sé si en aquest cas ens podrà avançar alguna novetat. Parlàvem de 

l'aposta pel públic infantil i juvenil. Els esports també han estat un eix vertebrador en 

aquest cas doncs de la programació de TV3; sabem que també hi ha una aposta per 

a aquesta temporada. De fet, recentment ja hem viscut, no?, una aposta claríssima 

pel que seria l'esport femení. I ens agradaria saber en aquest sentit doncs quina és 

l'aposta per a aquesta temporada a nivell d'esports, especialment centrant-nos en la 

cobertura territorial, perquè és una de les qüestions que ens preocupen, no? També, 

com s'arriba a donar cobertura a tot l'esport que tenim arreu del territori. I també si 

ens pot entrar en més detalls també per aquesta aposta per l'esport femení, que 

doncs no és nova, no?, sinó que és donar continuïtat. 

I aprofito per recordar que demà a Tarragona tenim la gran festa de l'esport femení, 

que, a més a més, serà retransmesa per Esport3, i, per tant, també celebrar doncs 

aquesta aposta dels mitjans públics del nostre país per l'esport femení, no?, amb la 

retransmissió d'aquest esdeveniment que dona el tret de sortida a la que ha de ser 

una gran temporada. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Presidenta, quan vulguis. Tens la paraula i tens el temps aquí 

davant, d'acord? 
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La presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Els continguts esportius són molt importants per a la corporació i per al conjunt del 

país, no només perquè ens permeten posar, no?, de manifest la riquesa i la visibilitat 

també, i visibilitzar la diversitat de la pràctica esportiva arreu del territori i també dels 

professionals i l'elit, diguem-ne, en les altes competicions, sinó que, a més a més, 

és un eix de cohesió social. L'esport no hi entén de llengües; hi entén de valors, no?, 

qui hi ha darrere de l'esport, de treball en equip, d’esperit de superació, de respectar 

el contrari. I tot això creiem que són valors molt necessaris també, diguem-ne, en 

una ciutadania que cada vegada és més diversa, per la qual cosa seguirà sent un 

dels eixos estratègics de la corporació, a més a més, no?, com també avançava amb 

aquesta aposta per l'esport femení i alhora per aquesta aposta també pel territori.  

En aquests moments estem en ple procés de pla estratègic, i, per tant, doncs estem 

pensant també de quina manera aquest esport, que, com dèiem, ha de ser un dels 

eixos de la corporació, ha de ser més, a quins programes i quins continguts han de 

tenir i a través de quins canals i plataformes hem de fer, diguem-ne, que arribi al 

conjunt de la ciutadania, al que és de llengua, no?, catalana i també a tota la resta 

de ciutadania, que justament a través de l'esport el podem apropar als mitjans de la 

corporació. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la presència de les dones 

polítiques als mitjans de la Corporació 

322-00129/13 

Continuem, i anem a la pregunta número 3. En aquest cas la farà el Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, en el seu nom, la nostra portaveu, la 

diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui. Té la paraula. 
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Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señora Romà. En junio pasado hablamos de la 

necesidad de que nuestros medios públicos avancen hacia la necesaria paridad, y 

usted se comprometió a que sería así, a que se tomarían medidas para superar de 

una vez este techo del sesenta-cuarenta. En esa ocasión comentó que se había 

creado una comisión de igualdad a cargo de la consellera Carme Figueras y que 

habían previstos planes de diversidad y de pluralismo. Me gustaría preguntarle cómo 

está este tema, porque desde mi grupo parlamentario creemos que debería ser una 

prioridad. 

A fines de julio, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya aprobó el informe de 

cumplimiento de las misiones de servicio público de la corporación del año 2020, y 

se vuelve a constatar cómo se mantienen los desequilibrios: la presencia de las 

mujeres no supera el cuarenta por ciento y tanto en TV3 como en Catalunya Ràdio 

las intervenciones protagonizadas por mujeres suman en torno a una tercera parte 

del tiempo total de palabra de los informativos diarios, esto incluso en ámbitos donde 

las mujeres son mayoría, como lo vimos con el tema de la pandemia, en que sigue 

siendo muy minoritaria. Es verdad que, si vemos la comparativa de años anteriores, 

muestra un aumento gradual de la presencia de mujeres, pero sigue siendo un ritmo 

muy lento, un ritmo que a veces tiene retrocesos, y si esto se mantiene tardaremos 

décadas en conseguir la paridad. Por eso quiero preguntarle qué se hará para 

superar este techo del sesenta-cuarenta y también para avanzar no solo para que 

exista paridad, sino para que las mujeres se vean reflejadas en toda su diversidad 

en nuestros medios públicos. Necesitamos que las mujeres reales, de la calle, se 

vean visibilizadas, pero también necesitamos que las mujeres aparezcan como 

voces expertas en todos los ámbitos, en ciencia, en economía, en aquellos donde 

tienen presencia y son invisibilizadas, pero también en aquellos donde aún son 

minoritarias, porque si no creamos un imaginario colectivo donde las mujeres ocupen 

esos espacios, las niñas y las jóvenes no darán el paso para ocuparlo. 

Usted sabe que en este siglo el papel de las imágenes de los medios de 

comunicación es clave para determinar y cambiar la realidad, porque la imagen que 

tenemos de la realidad se construye a partir de lo que vemos en la televisión, en las 
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series, en las películas, en los informativos. Los medios, y especialmente los 

públicos, tienen la responsabilidad de visibilizar la desigualdades estructurales de la 

sociedad, y una de las desigualdades más importantes es la de género. Y nos 

gustaría que en esta etapa la corporación se comprometa de verdad en esto y se 

alcance esta paridad en un horizonte cercano. 

El president 

Muchas gracias, diputada. Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyora diputada, gràcies per la pregunta, perquè ens exigeix 

posar-nos realment amb més tensió i compromesos amb aquest objectiu. Nosaltres, 

com a corporació i com a consell de govern, estem absolutament compromesos amb 

la necessitat de paritat en els mitjans públics. Aquest és un camí que hem de fer, 

que no és fàcil, perquè requereix, no?, que tot el conjunt de la corporació hagi de 

retreballar les agendes de col·laboradors, els professionals que hi participen, 

etcètera. Però és un camí que ja hem iniciat. 

En aquests moments tenim la comissió, que, com anunciàvem al juny, vam crear, de 

paritat, d'igualtat, de diversitat i de pluralisme, altres objectius també vinculats amb 

l’ODS. Però estem, diguem-ne, en l'anàlisi on justament, com comentaves i com 

també comentava l'informe del CAC, estem lluny d'aquesta paritat, i d'aquesta paritat 

sobretot entesa no només en quantes dones i quants homes hi ha, sinó també de 

què, no?, opinen, de què parlen i quines són les seves reflexions que permeten ser 

un mirall per a tantes altres dones i tantes altres nenes i nens, perquè és el reflex de 

la societat actual, no és una altra cosa, no? 

Com dic, és un camí que hem iniciat; no estem satisfets amb les dades del 2020 que 

ha posat i ha fet públiques el CAC. I també internament doncs estem ara precisament 

agafant tota la informació del 21. Amb això donarem directrius dins dels diferents 

mitjans per tal d'anar-ho corregint en els propers mesos. 

Gràcies. 

El president 
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Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el darrer informe del 

Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de la 

missió de servei públic dels mitjans de la Corporació 

322-00130/13 

Passem a la següent pregunta; és la número 4. És sobre el compliment de la missió 

de servei públic dels mitjans de la corporació. En nom del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, la farà la diputada Cristina Casol Segués. Quan vulgui. Té la 

paraula. 

Cristina Casol Segués 

Moltes gràcies, president. Gràcies també, presidenta Romà i director Gras, per ser 

avui aquí. També seré breu, eh? En compliment de les missions, el 2020 també 

anem en una bona direcció. L'any 2020 van ser protagonistes la pandèmia, el covid, 

la major informació en detriment de l'oci, i també el Govern –no tant els partits– i el 

percentatge de publicitat en català, que va augmentar. Però és veritat que no van 

ser tan protagonistes les dones –torno a insistir-hi, com la companya diputada–, 

perquè les dones i el seu rol polític d'alguna manera no són protagonistes. 

La pregunta va una mica encarada, tot i que ja l’heu respost, perquè certament esteu 

compromesos en aquest paper de la dona, i es veu per les accions. Però és veritat 

que les dones en rols polítics específicament moltes vegades hem aturat el nostre 

desenvolupament professional i alhora hem pres temps a la nostra família. Això, 

aquest aspecte que ens fa d'alguna manera diferenciar, penso que és molt important 

perquè d'alguna manera també actuem com a mirall, actuem d'alguna manera com 

a referent. És a dir, el lideratge de les dones penso que ha de ser més present. I, bé, 

ja heu respost, però és veritat que la meua pregunta anava encara per aquí. 

Gràcies. 

El president 
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Doncs gràcies a vostè, diputada. Li queda una miqueta més d'un minut si vol 

repreguntar; no és obligatori, però li queda més d'un minut. Senyora presidenta, té 

la paraula. Quan vulgui. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Gràcies, senyora diputada, una vegada més, per insistir-hi. Com 

l’hi comentava també anteriorment a l’anterior diputada, aquest és un dels reptes 

que tenim com a corporació, i el conjunt de professionals crec que compartim aquest 

objectiu, per tant, doncs... Tenim unes dades en l'informe del CAC que ens fan sentir 

orgullosos de la cobertura informativa que es va fer el 2020, que ens fan sentir 

orgullosos i orgulloses també de com, no?, la presència del català i la llengua 

permeten que sigui la corporació un instrument de país per facilitar, no?, l'ús del 

català en els entorns quotidians també, i aquesta normalització del català. Però no 

ens fan sentir tan orgulloses d'aquesta presència de dones, específicament, en el, 

diguem-ne, paper de rol polític de les dones, on clarament hauríem de poder fer 

passes per incrementar-lo. 

És, com deia, un treball de carrera de fons i no un esprint, perquè requereix que 

també els professionals i les professionals, que al final són els responsables de 

configurar els programes i de decidir quines persones hi portaran, doncs vagin 

incorporant i vagin trobant aquelles persones que acaben, no?, de fer que aquell 

programa sigui el més divers possible, el més plural possible, el més expert possible 

i amb les més dones possibles, no? I això, com dic, és una feina que els 

encarreguem també als professionals i que aniran fent al llarg del curs i al llarg de la 

programació. Esperem anar-ne veient una millora, d'acord? Nosaltres estarem molt 

amatents, perquè és un dels temes en què creiem que és necessari i que és bo per 

a aquest país que puguem realment fer passes en mostrar també aquest compromís 

de les dones en la política i en tants altres àmbits professionals. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Si no vol repreguntar... Vol repreguntar? Tens aproximadament 

un minut, eh? 
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Cristina Casol Segués 

No, no. Només volia... No, donar-li les gràcies, perquè la... Molt bé l'explicació i el 

camí que estan portant, eh? Només afegir també dones i joves. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Si vol, presidenta, li queden trenta segons. 

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

Audiovisuals 

Bé, ara ha tocat un altre dels elements importants, i moltes vegades en parlem i 

n’estem debatent internament: com incorporar joves i alhora arribar a tots els públics 

adults 

 

Fitxer 15CCMA10 

que hi hem d'arribar, i madurs, no? I hem de trobar aquest equilibri, que esperem 

que tan ric és poder mostrar, no?, la imatge, diguem-ne, de la vellesa, la maduresa 

i l'expertesa per l'edat, com la joventut i la il·lusió de la joventut, de buscar-lo, aquest 

equilibri. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els trenta anys de 

Catalunya Informació 

322-00131/13 

Continuem. I és la pregunta número 5, eh?, sobre els trenta anys de Catalunya 

Informació. I la farà, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el seu 

portaveu, el diputat Francesc Ten i Costa. Quan vulgui. Té la paraula. 
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Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. Presidenta Rosa Romà, molt bon dia. Sí, la pregunta és 

que faci una valoració d'aquests trenta anys. A mi em sembla que també és 

important, ja que avui no hi és el senyor Jordi Borda, doncs posar en valor que la 

pugui respondre vostè com a presidenta de la corporació, em sembla que també és 

molt idoni. Amb el naixement de «la Cati», de CatInfo, va entrar el plural, perquè 

eren emissores de la Generalitat de Catalunya, que era un concepte ja obsolet. A mi 

em sembla que també és bo que en parlem a la comissió. A vegades fem focus en 

altres problemes i en altres temes, però el concepte doncs, és clar, corporació... 

Parlem potser massa poc de Catalunya Cultura, parlem massa poc de Catalunya 

Informació, i avui és un bon moment perquè vostè em faci una valoració d'aquests 

trenta anys, però també dels reptes que han de venir, com ha de ser possible 

compatibilitzar la immediatesa i la credibilitat de Catalunya Informació amb un 

competidor que és..., en immediatesa costarà guanyar-lo, a vegades, que són les 

xarxes socials. I, per tant, aquest és el marc de la meva pregunta. 

Volia fer un parell d’acotacions, de notes a peu de pàgina, petites. Soc un gran usuari 

d'hores de ràdio, i a vegades em costa, després, recuperar clips. De fet, també passa 

això en televisió, eh? Per tant, a l'espera d'aquesta nova plataforma o d'aquest OTT 

o com en diguem, doncs potser a l'hora de poder recuperar reportatges, que a 

Catalunya Informació tenen molt de valor, i per poder fer canals de difusió doncs de 

molts reportatges que hi han, em sembla que això es podria... No sé si és un camí 

de millora que tenim. Això no l’hi preguntaré al senyor Sigfrid Gras, però també l'hi 

dic; és a dir, hi ha una qüestió de clips, a vegades en telenotícies mateix, que costa 

de recuperar. 

Moltes gràcies, president. 

El president 

A vostè, diputat. Li queden trenta segons, eh?, si vol..., després, per repreguntar. 

Presidenta, quan vulgui. 

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

Audiovisuals 
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Bé; gràcies, president. Senyor diputat, Catalunya Informació ha sigut la primera 

emissora vint-i-quatre hores de tot l'Estat, i això és un orgull i, a més a més, 

demostra, com sempre... Aquí som persones inquietes i anem un pas per davant. I 

justament, no?, en un moment de molta possibilitat o molt risc de desinformació per 

com ha canviat també el panorama dels mitjans, el consum en l'entorn digital, crec 

que és més important que mai preservar el que, dins d'un grup de mitjans de 

comunicació públics, puguem garantir una informació de rigor, plural, neutra, i 

sobretot, també, amb aquesta mirada internacional i de territori que ens ofereix 

Catalunya Informació, no? Qui no, anant en cotxe, ha posat Catalunya Informació? 

I li permet estar al dia en qualsevol moment, o també a través de l'entorn digital o a 

través del 3/24. Els serveis informatius de la corporació crec que són, diguem-ne, un 

dels pilars troncals que més hem de preservar. I més, també, amb mirada a futur 

hem de transformar, no? És a dir, poder permetre que els professionals treballin amb 

aquesta, diguem-ne, tranquil·litat de fer la feina ben feta i de cobrir-la com toca, 

perquè necessitem aquest rigor i aquesta professionalitat, però alhora trobar les 

maneres en què siguin distribuïts amb la màxima immediatesa possible garantint 

aquest rigor i aquesta qualitat, no? Hem de poder estar molt més presents en els 

entorns de les xarxes socials, que és on es produeix la desinformació, les fake news, 

on la necessitat d'immediatesa, no?, de la ciutadania fa que prengui decisions o 

prengui opinions a vegades precipitades en coses que el que requeririen és una 

anàlisi amb una mica més de profunditat. 

I també això passa per transformar les plataformes, com dèieu. No són fàcils de 

trobar els continguts que ja hem generat i que encara segueixen sent d'interès per a 

la ciutadania. Nosaltres, fins ara, tenim uns entorns digitals molt orientats a la 

linealitat, és a dir, allò que estem emetent en lineal és al que en l'entorn digital també 

li donàvem prioritat, i després els clips els busques com quelcom secundari. 

Segurament hem de trobar un equilibri en això també i tenir la possibilitat de que 

l'entorn digital et permeti, no?, accedir a la linealitat i, per tant, al que en aquells 

moments estem emetent i informant per Catalunya Informació, però també siguin 

molt més fàcils, molt més accessibles tots els continguts que ja hem generat i que, 

com esmentàveu, són al final doncs també temes d’interès, reportatges a nivell de 
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territori, a nivell d’àmbits específics en els quals Catalunya Informació, precisament, 

té, diguem-ne, aquest gruix, aquest múscul de professionals que hem pogut treballar. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, presidenta. Diputat, si vol repreguntar... (Pausa.) 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris de selecció de 

col·laboradores i col·laboradors dels programes de ràdio i 

televisió de la Corporació 

322-00133/13 

Doncs continuem amb la següent pregunta, i en aquest cas la farà... És la pregunta 

número 6, sobre criteris de selecció de col·laboradores i col·laboradors dels 

programes de ràdio i televisió de la corporació. En nom del Grup Parlamentari de la 

CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, el diputat Xavier Pellicer Pareja. Quan vulgui. Té 

la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyora Romà. Bé, bàsicament aquesta qüestió 

anava entorn de..., degut a les diverses polèmiques d'actualitat que han sortit tant 

aquesta setmana com les anteriors. Ens agradaria saber si s'estableixen per part de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals alguns criteris respecte als 

col·laboradors i col·laboradores tant en programació pròpia com en programació 

externa, i, sobretot, pel que fa a tres qüestions que ens semblen fonamentals: la 

representativitat de la societat, el respecte als drets fonamentals i als principis 

democràtics bàsics, com no poden ser altres com l'antifeixisme, el feminisme o el 

respecte a les minories, i el ventall ideològic present en la nostra societat. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. Pràcticament li queden dos minuts, si vol repreguntar després. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyor diputat, la selecció dels col·laboradors la fan els directors 

dels programes i els seus professionals, d'acord?, sota les directrius i la supervisió 

del director del mitjà, sigui de Catalunya Ràdio o qualsevol altre mitjà, o de TV3, i 

alhora, també, les directrius del consell de govern quant a directrius de pluralitat. I 

quan dic «pluralitat» vol dir que justament una de les coses en les quals, com deia 

abans... –i per això també hem creat una comissió i per això volem posar-hi xifres i 

volem fer un seguiment acurat–, el que nosaltres busquem és que els mitjans de 

comunicació públics garanteixin neutralitat i pluralisme i rigor. Això passa per tenir 

més veus que representin els diferents, diguem-ne, interessos de la societat, sigui 

en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social. Inclús en els entorns professionals hem de 

tenir més veus que parlen de salut i que expliquen la salut des de diferents 

perspectives, o de ciència, o també opinadors polítics que representin al màxim 

possible l'espectre de la ciutadania i dels interessos i sensibilitats que s'hi poden 

trobar. Res més que això. 

Això és complex, perquè implica que, diguem-ne, en la graella del seu dia a dia, 

doncs aquests equips doncs hauran de trobar, diguem-ne, la manera de poder 

representar científics que a vegades no hem portat, dones que poden parlar de 

determinats temes que doncs a vegades ja teníem algun altre col·laborador que era 

molt interessant però que li hem de donar cabuda a algú altre també, i, per tant, jugar 

amb més veus, que és el que busquem. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, presidenta. Tens dos minuts, d'acord? Quan vulguis. 

Xavier Pellicer Pareja 

Gràcies, president. Bé, senyora Romà, entenc el que m'explica, però no veiem com 

això es tradueix a la pràctica, i, per tant, no veiem quins mecanismes i amb quins 

mecanismes reals volen i poden fer-ho. Per tant, agrairíem més concreció en 
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aquests mecanismes, més concreció en aquestes propostes i més concreció en com 

dur-ho a la pràctica, no? 

En aquest sentit, ens sembla especialment interessant i rellevant el treball que estan 

fent Dones Visuals en aquest àmbit de monitoratge, precisament de quina presència 

hi ha d'homes, de dones, d'homes i dones de diferents tendències, de diferents 

àmbits, de diferents orígens, i, per tant, tenint en compte tots aquests factors que 

generen aquesta intersexualitat i que pensem que és un bon punt de partida pel que 

fa a la representativitat en els mitjans de comunicació. I ens sembla que un mitjà 

públic hauria d'implementar aquests mecanismes de seguiment que per ara només 

està fent aquesta entitat o altres entitats, que en tinguem coneixement. Això pel que 

fa a la representativitat social, que ens sembla fonamental que els mitjans públics 

s'assemblin a la societat a la qual li expliquen, com li expliquen i qui li explica i amb 

quins papers li expliquen cada persona, no?, i, per tant, sortint de tots els estereotips.  

Una altra qüestió que ens preocupa enormement és que hi hagi col·laboradors 

obertament xenòfobs, LGTBIfòbics i masclistes, com, per exemple, al programa de 

La tarda de Catalunya Ràdio, que expressen de forma absolutament oberta 

comentaris LGTBIfòbics, comentaris masclistes, comentaris racistes i comentaris 

que podrien correspondre's perfectament amb l’ala de l'extrema dreta d'aquest 

Parlament i els quals pensem que cal rebutjar i que qualsevol mitjà democràtic i 

públic té la funció social de que així sigui. Per tant, també voldríem respostes i 

explicacions a com pot ser que un mitjà democràtic pugui donar veu a aquest tipus 

de perfil i a aquest tipus d'expressions que fomenten l'odi i que precisament van en 

contra dels propis mitjans públics i de les seves funcions. 

Gràcies. 

El president 

Sí; gràcies a vostè, diputat. Senyora presidenta, té una miqueta més d'un minut, eh? 

Quan vulgui. Té la paraula. 

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

Audiovisuals 
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Partint de la base que hem de protegir la tasca que fan els professionals de la 

corporació i de les empreses que treballen amb nosaltres en l'elaboració dels 

programes i, per tant, que són ells els qui seleccionen els col·laboradors que creuen 

més adients per complir amb aquests criteris, eh?, de màxima neutralitat, molt 

pluralisme i que sigui al final la ciutadania qui es conformi una opinió a partir, diguem-

ne, d'una informació plural, i per això justament hem de tenir ciutadans crítics i 

ciutadanes crítiques... 

Del tema que comentava de Catalunya Ràdio sí que li agrairia que, en tot cas, ens 

facin arribar el cas concret, perquè doncs, evidentment, el compromís és màxim 

perquè aquestes coses no estiguin... Crec que hem de donar veu a tothom 

respectant el que són els valors universals, que no cal que els discutim. I, per tant, 

doncs caldria que sobre això..., doncs ho poguéssim revisar, d'acord? 

Per la resta, hi insisteixo, és que estem en una etapa de postveritat i d'immediatesa 

i el que hem de buscar és tenir uns mitjans de comunicació rics en opinions i en 

diversitat, i hi posarem... Justament un dels reptes de la comissió és com podem 

començar a quantificar una mica això amb l'ajuda de les entitats que també, 

evidentment, hi fan una gran tasca. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, gràcies, presidenta. 

Preguntes 

322-00174/13, 323-00181/13 i 322-00126/13 

Passem, no al següent bloc, que estem en el mateix bloc encara d'organització i 

funcionament de la CCMA, però passem a adreçar preguntes al director de Televisió 

de Catalunya. En aquest cas, és la pregunta número 7, sobre l'inici i les previsions 

per a la nova temporada de TV3. La fa, en nom del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana de Catalunya, la diputada Jenn Díaz Ruiz. Quan vulgui. (Veus de fons.) 

Perdó. Aquesta és la 7. Efectivament, està agrupada, amb la qual cosa són tres 

temps diferents. Ho farem amb això. (Veus de fons.) Seràs molt breu? Segur? Doncs 
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agafem, si us sembla, aquest per a la presidenta, d'acord?, i a vosaltres us ho faré 

per aquí, d'acord? (Veus de fons.) Sí? Bé, és igual, ho posarem. Jenn, quan vulguis. 

Tens la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Perfecte. Molt bon dia a tothom. Gràcies, president. Bé, doncs nosaltres voldríem fer 

una pregunta sobre la valoració de l'inici de la nova temporada de TV3 i de les 

previsions. Sabem que tenen un nou late night show, una nova sèrie de ficció i un 

nou programa de música; també sabem que hi haurà el retorn de Crims; sabem que 

hi ha nous programes, però que també hi ha l'actualització dels que ja hi eren, com 

el Divendres o Els matins; sabem que hi ha canvi d'imatge, incorporació de noves 

eines de comunicació per contribuir a la suma d'espectadors, i, en aquest sentit, 

doncs els volem felicitar. Els demanem si ens poden fer cinc cèntims de totes les 

novetats. I també voldríem demanar doncs quin impacte tenen totes aquestes 

novetats respecte als recursos humans i econòmics, perquè hi ha totes aquestes 

novetats, hi ha totes aquestes incorporacions, i, malgrat que els professionals 

s'adapten a tots aquests canvis, doncs també volem saber com afecta, no?, tota 

aquesta reestructuració a nivell econòmic i també de recursos humans. 

Gràcies. 

El president 

Sí; gràcies, diputada. Està agrupada també una pregunta a la presidenta. La donem 

per feta també al president, i, per tant, s’acumularia el temps, eh?, després. 

I ara passem a la següent, que seria la número 11, del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, també sobre aquesta arrencada de temporada de TV3. La farà el seu 

portaveu, Francesc Ten. Quan vulgui. Té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Per no ser reiteratiu, una mica, amb la formulació que ha fet la 

companya Jenn Díaz, m'afegeixo a aquest marc general de pregunta que ha fet ella. 

Senyor Sigfrid Gras, jo no parlaré del decés de la reina d'Anglaterra, perquè em 

sembla que n'hem parlat massa darrerament, però el seu mandat ha començat bé –

ha començat bé. Volia fer una mica de focus afegint al que ha preguntat la companya 
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Díaz doncs com ha anat l'estiu. Em sembla que també ha estat un estiu més que bo 

en algunes franges horàries, especialment, segurament, de tardes –hi ha un cas 

curiós, que és la sèrie de El paradís de les senyores. I amb tot això doncs també 

com vol vostè arrencar aquesta nova programació, com serà. En vam parlar també 

a la comissió anterior, de quines novetats hi havia, 

 

Fitxer 15CCMA11 

quina marca del seu mandat hi pot haver. Una mica és reiterant tot això. 

I moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. Per tant, teniu set minuts i mig per contestar; us repartiu el 

temps com vulgueu. Sí que us demanaria que feu dues intervencions, si és possible, 

al començament, i després podeu esgotar el temps fins que vulgueu. Qui comença 

primer? (Veus de fons.) Sí? Doncs comença en primer lloc la presidenta. 

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

Audiovisuals 

Bé. És la primera vegada que fem una campanya conjunta presentant la 

programació de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio, perquè justament el 

que volíem amb aquest inici de temporada és presentar també que, més enllà de les 

marques de cada mitjà, el que tenim és una oferta de continguts, no?, i de 

programació audiovisual i en català que permeten tenir entreteniment en català, 

informació en català, oci des d'un punt de vista també molt lúdic i de ficció, oci i 

entreteniment de no-ficció, i també una oferta dirigida a un públic més gran, a un 

públic més infantil, a un públic jove. Especialment perquè, encara que tenim, diguem-

ne, molts programes que mantenen una oferta molt diferenciada en cadascun dels 

mitjans, les fronteres dels mitjans cada vegada són més líquides perquè l'entorn 

digital doncs competeix amb l'oferta d'altres grans grups, especialment 

multinacionals, no? I, per tant, creiem que la presència del català en l'entorn digital 

està prou amenaçat com perquè un grup català de mitjans de comunicació públic 
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estigui treballant estratègies per tenir més presència i també arribar-hi amb la 

màxima qualitat possible. 

Això, com comentàveu, passava per doncs..., tant abans parlàvem del Super3 i del 

que implica doncs un rellançament del Super3 i de moltíssimes estrenes que hem 

comentat i que conviuen amb altres programes doncs que ja són d'èxit, o els 

informatius del daytime, que són troncals per a la casa i comporten posar la 

corporació en una situació extremadament tensionada, tensionada quant a recursos 

humans, a persones que treballen en cadascun d'aquests programes o en tot el que 

és l'explotació o l'estructura, i també digital, no?, que fa possible l'emissió i arriba a 

la ciutadania, i també tensionada quant als recursos econòmics. Bé, creiem que és 

la nostra obligació i és la nostra responsabilitat poder haver ofert aquesta 

programació aquesta tardor, i, per tant, doncs també estem treballant, i el pla 

estratègic i el contracte programa ens han d'ajudar a posar, diguem-ne, i a encaminar 

com abordar en un futur doncs totes aquestes necessitats tan diverses. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè. Senyor Sigfrid, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyors diputats, estem molt satisfets de com hem 

començat aquest estiu, vull dir, ai, aquest estiu, aquesta tardor, aquesta nova 

programació, no? Vull dir, ja som líders destacats, a tres punts de la segona cadena, 

vull dir que tot ens ha anat funcionant, no? 

Anem per bandes. Vull dir, el daytime, la nostra programació de dia l'hem remogut 

respecte a altres anys; estan liderats, els nostres programes, per tres dones, eh?, 

que estan allà també perquè són tres dones, però estan perquè són les millors. 

Tampoc les hem posat, allò... Són les millors professionals que creiem que poden 

defensar aquesta oferta, que són l’Ariadna Oltra, que són l’Agnès Marquès i són 

l’Helena García Melero, no? Ens està funcionant bé. Portem deu dies, i això ens 

obliga a anar fent retocs i ens obliga a anar canviant una sèrie de coses que anirem 
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fent. Nosaltres sempre ens prenem el primer mes de setembre com un work in 

progress, no? Aleshores anem ajustant coses en aquest sentit. 

Comencem a estrenar ara el prime time, no?, el comencem a estrenar..., aquesta 

setmana hem fet coses. El foraster ha sigut un gran èxit; tampoc és massa notícia 

que El foraster sigui un gran èxit, no?, però vaja, ho ha sigut, no? El Sense ficció, 

sobre el tema que deia de la reina Isabel II, no?, qui va ser..., era una aliena [#04.01], 

però va tenir més d'un catorze i escaig, que comparant...., o sigui, si tenim present 

que jugava contra el Barça - Bayern de Munic, doncs és un resultat fantàstic. 

Després hem estrenat un programa, que no sé si van tenir l'oportunitat de veure'l, 

però, si no, els recomano que ho facin, que és Quanta guerra! Això és un programa 

clarament de televisió pública. Això, o ho fa TV3 o no pot fer-ho pràcticament ningú, 

perquè és un programa de memòria històrica, és un programa de sentiments, és un 

programa d'investigació, és un programa de territori, és un programa emotiu, eh?, 

És un programa que jo crec que som l'única televisió de l'Estat que pot tenir aquesta 

sensibilitat i aquesta capacitat de produir programes com aquests, no? Ahir vam 

estrenar el Polònia, i venen noves estrenes, no? 

Noves estrenes, que la previsió que tenim per als pròxims mesos és que creiem que 

podem continuar sent líders fins al desembre. I, bé, esperem ser líders fins al 

desembre i tot l'any que ve, també, no?, evidentment. El que passa és que tenim un 

hàndicap aquest novembre, que és..., bé, a veure com li fem front, que és el mundial 

de futbol, que això sempre desvirtua, quan hi ha un mundial, però intentarem fer tots 

els esforços possibles per continuar sent líders, no? 

Això són les estrenes; tenim noves coses, tenim... Avui estrenem Tot són problemes, 

eh? Aquest és un afany –això són el Patrick Urbano, el Serapi Soler, la Juliana 

Canet– de buscar nous públics, públics joves, programes d'humor, introduir més 

entreteniment, no? I també estrenem el Col·lapse i el dia 17 d’octubre el Zona 

Franca. D'aquests dos programes tampoc li’n dono masses més detalls, no?, perquè 

em sembla que hi ha una pregunta específica. Aleshores ja... Per no repetir-me, vaja, 

sap? 

Però vull dir que molt satisfets; hem acabat l'estiu millor que mai, comencem molt 

bé. Estem rodant els engranatges, eh? Per això també els demano que de vegades 
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si veuen alguna disfunció... Començar no és fàcil, no? Però molt satisfets de com 

hem començat aquesta temporada, sincerament. 

El president 

Moltes gràcies, director. Diputats, si algú vol repreguntar, teniu temps. (Pausa.) No? 

Doncs continuem, d'acord? 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les mesures 

preses per a despolititzar TV3 

323-00175/13 

I anem a la següent pregunta; en aquest cas és la pregunta número 8. La farà, en 

nom del Grup Parlamentari de VOX, el diputat... –un segon–, el diputat Alberto 

Tarradas. Quan vulgui. Té la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque 

Gràcies, president. I he tornat, senyor director. Hoy le quería preguntar acerca de 

las medidas que está tomando la dirección de TV3 en cuanto a la despolitización de 

la cadena. 

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, he tornat també. Bàsicament, el que fem 

és donar més importància als programes d'entreteniment; vull dir, substituïm 

programes merament informatius posant els programes d’informació, bàsicament els 

programes informatius, no?, i omplin més la graella amb programes d'entreteniment 

en el seu sentit més ampli, entreteniment entès com a pur i dur, entreteniment com 

a cultura, entreteniment com a ficció, etcètera. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, director. Li queden aproximadament dos minuts quinze segons per després 

recontestar. Diputat, quan vulgui. Té la paraula. 
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Alberto Tarradas Paneque 

Gracias, presidente. TV3 es conocido en toda España por ser un canal de televisión 

público profundamente politizado. Desde su creación hasta hoy en día, la parrilla de 

TV3 está llena de programación de carácter político con un claro sesgo ideológico. 

Toda su programación, incluso aquellos programas de entretenimiento y humor, que 

no tratan precisamente temas de actualidad, tienen un claro sesgo ideológico 

separatista. El objetivo es claro: trasladar a todos los televidentes el mensaje oficial 

del régimen separatista, ya sea en los informativos, en los programas de tertulia, de 

humor, en los documentales, incluso en muchas de las películas que financia la 

corporación pública. La esencia, el odio del separatismo hacia el conjunto de 

España, está presente en si no todos, en casi todos los programas de la actual 

parrilla de TV3. 

Hace unos meses, se renovó la corporació, el consejo de gobierno de la corporación, 

y también las direcciones. En esa renovación, el Partido Socialista se hizo con un 

buen número de sillas y se comprometió, como dijeron, a despolitizar la cadena. 

¿Qué instrucciones ha recibido usted, señor Gras, para hacer efectiva esta 

politización? Porque, claro, sí es cierto que hemos visto algunos movimientos: han 

cancelado el programa FAQS, pero en su lugar han premiado al ultra Joel Díaz 

dándole un late night diario llamado Zona Franca. Recordemos que el señor Díaz es 

conocido por repetir en antena que España le daba asco, llamar mamarrachos a los 

catalanes que hablamos en español y acusarnos de querer exterminar culturalmente 

Cataluña, algo bastante grave, a mi parecer. Por otro lado, le han dado un nuevo 

programa a Juliana Canet, una chica que aprovechaba sus cuñas en la radio pública 

para llamar a defender la república quemando contenedores y diciendo que 

cualquier tipo de violencia que ejerzan los separatistas para atacar a los españoles 

pues está justificada. 

Señor Sigfrid Gras, ¿esto es despolitizar? O me explica que entiende usted por 

despolitizar o nos diga aquí, delante de todos, si la orden que le han dado sus 

mandos políticos es cambiar un programa claramente separatista por otro peor. 

Gracias. 

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies, senyor diputat. Miri, d’ordres, és que no n'he rebut. És una cosa que fem 

exactament amb tota la col·laboració del món. Tenim un mateix full de ruta; 

aleshores, no és que siguin ordres. Evidentment, qui mana a la corporació és el 

consell de govern, però això no ho fem per ordres, ho fem per convenciment, i 

pràcticament de tot el consell i tota la direcció de TV3, no? 

Sobre les persones, les persones evolucionen; no és el mateix treballar a La sotana 

que a TV3, eh? Aleshores també entenem que hi ha un tarannà doncs que té la gent 

que de vegades canvia, com passa en la política, com passa a tot arreu. Són grans 

professionals i són apostes joves que creiem que poden funcionar perfectament 

sense sortir-nos-en del tarannà d'entreteniment que volem fer a TV3, que, 

evidentment, és molt més allunyat d'altres mitjans, com pot ser La sotana, per 

exemple. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la utilització 

de les marques de TV3 per entitats polítiques 

323-00176/13 

Següent pregunta. És la número 9. És adreçada també al director de Televisió de 

Catalunya, sobre la utilització de les marques de TV3 per a entitats polítiques. I la 

farà, en nom del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar, la diputada Silva 

Gallardo, Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui. Té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señor Gras. Mire, a fines de agosto conocimos la 

noticia de que Òmnium había contratado a algunos de los cantantes del programa 

Eufòria para que participaran en el acto que organiza cada año esta entidad con 

motivo de la Diada de Catalunya. Como usted sabe, se trata de un acto político para 

reclamar la independencia. Este año se le llamó Fiesta de la Libertad, y es un evento 

que no debería vincularse a la televisión pública y mucho menos a una marca como 
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Eufòria, que ha costado posicionar y que está pensada justamente para dar un 

entretenimiento de calidad –algo que usted acaba de mencionar– para todos los 

públicos, no solo para los que piensan de una manera determinada. 

En esta comisión hemos hablado también de la necesidad de avanzar en la 

despolitización de nuestros medios públicos y también de la necesidad de recuperar 

a aquellas personas que han dejado de tener a TV3 como su cadena de referencia, 

y Eufòria es un programa que estaba contribuyendo a conseguir ese objetivo. Me 

gustaría saber si la corporación había adoptado alguna medida para evitar de alguna 

manera contractual que esto pasara, porque hemos visto además en algún 

Telenotícies de la casa que daban la información sobre el evento de Òmnium 

vinculándolo al programa Eufòria. La propia televisión pública no puede colaborar en 

una apropiación indebida de una marca que pertenece a toda la ciudadanía de 

Cataluña, que es la que financia con sus impuestos la televisión pública. Ni Òmnium 

ni tampoco el Partido de los Socialistas de Cataluña ni ningún partido ni entidad 

pueden vincular las marcas de nuestros medios públicos para sus propios fines. 

Podría justificarse si se tratara de una causa benéfica, por ejemplo, o de servicio 

público, pero la corporació tendría primero que autorizarlo, y entiendo que esto no 

se ha hecho. 

Por eso quería preguntarle qué medidas ha adoptado la corporación frente a esta 

situación, si se adoptaran medidas para evitar que vuelva a producirse y cómo se 

justifica que sean los propios Telenotícies de la casa los que contribuyan a la 

confusión dando la noticia de que algunos cantantes de Eufòria participarán en un 

acto de Òmnium. 

Gracias. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Li queden aproximadament trenta segons, si vol, després, 

per repreguntar. Senyor Gras, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. Començaré pel final. No van 

ser els Telenotícies; va ser a unes rodes del 3/24 on va sortir això, eh? I aleshores, 
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bé, hi han molts filtres, moltes coses. Una roda són vint-i-quatre hores; els 3/24 són 

vint-i-quatre hores, i sempre pot haver-hi un titular que se'ns escapi en algun 

moment, eh? Dit això, d’interès de vincular les marques –les marques, les nostres 

marques– a qualsevol acció política no en tenim cap, al contrari, el que volem és 

desvincular-ho. A nosaltres no ens interessa que Eufòria s’aliï amb Òmnium ni amb 

qui sigui, sap? El que tenim interès és en que la nostra marca –sobretot dels 

programes d'entreteniment, però de tots– tingui la mínima relació possible amb 

qualsevol àmbit, i més en un cas com Eufòria, que entenem que hi hagin concerts 

que utilitzin la marca, perquè és una marca molt forta, però és gent externa, no ho 

fem nosaltres, encara que ho poguéssim fer en una roda del canal 3/24, no? 

Què passa ? Quina relació hi ha amb els concursant d’Eufòria? En aquest moment, 

cap. Nosaltres vam fer un contracte amb ells; quan un cop es va acabar, vull dir, el 

programa i els dos concerts del Palau Sant Jordi doncs es va acabar la nostra relació 

contractual amb ells. Ara són lliures de fer el que vulguin; se’n poden anar al concert 

d'Òmnium o al concert de l'associació que vulguin, no? I, a partir d'aquí, és la seva 

vida. Ells decideixen, o els seus mànagers, quines actuacions volen fer, quines han 

de fer, i no hi tenim cap relació. I, clar, nosaltres el que no podem fer –i crec que 

estaria molt mal fet– és limitar-los el futur. Fem un entreteniment, fem uns concerts, 

fem un programa fantàstic, i a partir d'aquí ells ja volen de la manera que volen. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor director. Senyora diputada, li queden aproximadament trenta 

segons. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí, pero, en este caso, no es que los cantantes a modo individual hayan ido a 

participar en este concierto, sino que sí que se ha utilizado el hecho de que son los 

cantantes de Eufòria. Cuando vuelva a haber eventos de 

Fitxer 15CCMA12 

este tipo, ¿se va a tomar alguna medida para que las personas que...? Porque se 

ha invertido en posicionar esta marca, en crear esta marca, para que las personas 
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que se han beneficiado de esta marca no la utilicen con otros fines, por ejemplo, con 

fines políticos. 

El president 

Gràcies, diputada. Director, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Tampoc són els cantants d’Eufòria; són quatre o cinc cantants d'Eufòria, que tampoc 

són els finalistes, que han decidit fer això. A nosaltres, evidentment, no ens agrada 

que els organitzadors diguin: «I vindran cantants d'eufòria.» Quines accions legals 

podem fer? Doncs no ho sé. Ja ho preguntaré, si hi ha alguna acció legal. Jo crec 

que no es pot fer cap acció legal contra això, perquè, no ho sé, és com si diuen: «Els 

cantants [#00.41] canten a Cap Roig», sap? No vull dir que no, que són d’aquestes 

coses... Però en tot cas no és Eufòria ni és el fenomen Eufòria ni hi ha ningú 

d'Eufòria; són cantants individuals amb noms i cognoms seguint la seva pròpia línia. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les línies 

bàsiques del seu mandat 

323-00180/13 

Ara passem a la següent pregunta, que és la número 10, sobre línies bàsiques del 

seu mandat, adreçada al director de Televisió de Catalunya. En nom del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, la farà la diputada Mònica Sales de la Cruz. 

Quan vulgui. Té la paraula. 

Mònica Sales de la Cruz 

Moltes gràcies, president. Bon dia a tots. Reprenem el curs polític, i amb ell la 

Comissió de Control de la Corporació, en un moment en què els mitjans públics de 

Catalunya també estrenen temporada. Senyor Gras, vostè ha iniciat també un camí, 

que fa poc temps que recorre, com a director de TV3. Tot i l'experiència forjada a la 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

85 

casa com a director adjunt a l'última etapa, vostè té per endavant un repte, i des de 

Junts per Catalunya l’encoratgem a dur-lo a terme des de la professionalitat i des del 

rigor. Dirigir sempre porta implícit deixar petjada, cadascú la seua, amb la seua 

manera de fer i de ser, i esperem que al llarg del seu mandat tinga sempre presents 

els valors de la televisió pública de casa nostra per fer front a tots els reptes que han 

de venir, sempre amb la missió de servei públic que s'oferix des de la televisió, amb 

la necessitat d'optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques 

i també amb l'objectiu de garantir una oferta audiovisual àmplia, de qualitat i en 

català, la nostra llengua, eina de comunicació, d'informació i d'entreteniment que 

malda per recuperar espais d'ús que tan necessaris ens són. 

La societat canvia, el món de la comunicació canvia, els canals d'informació canvien 

i ens situem en un dia a dia multiplataforma amb xarxes socials i interacció 

immediata que es combina cada dia més amb altres entorns com Twitter, Instagram, 

Twitch o Spotify. Aquests i altres reptes esperem que formen part dels seus objectius 

com a director, també per connectar encara més amb els joves. Ja hem vist què 

passa quan els continguts adreçats a aquest col·lectiu són de qualitat i tenen en 

compte la seua mirada: generen eufòria, si em permeten el joc de paraules. 

Després d'aquestes reflexions, que esperem que siguin compartides, ens agradaria 

preguntar-li, senyor Gras, quines són les línies bàsiques per al seu mandat com a 

director de TV3 al mateix temps que li traslladem que serem al seu costat per donar 

compliment a la llei, al llibre d'estil i al mandat marc, sense oblidar l'esperit 

fundacional de la corporació, ara fa trenta-nou anys. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputada. Li queden aproximadament trenta segons. Molt bé. 

Senyor director, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, doncs comparteixo molt les seves 

paraules, vull dir que, de fet, el que ha explicat és una mica per aquí cap a on anem, 

no? Clar, nosaltres tenim ara una televisió molt potent, que és TV3, i el projecte bàsic 
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és anar d'acord amb el pla estratègic que està elaborant la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals per garantir el futur. Nosaltres som conscients dels usos 

digitals, i el que hem de fer és aprofitar aquest moment d'èxit per intentar transformar 

la TV3 actual en un gran contenidor de continguts amb l’OTT, i aleshores combinant 

aquests dos models fins que... Ja ho saben vostès, els usos de consum canvien 

cada dos dies, no? Surt el PlugHouse, que és la bomba, i al cap de tres mesos ja no 

existeix. Aleshores, això, el que hem de fer és anar compassant-nos amb això, no? 

Evidentment, amb una televisió –que no volem perdre– pública, de qualitat, amb una 

miqueta més d'entreteniment, però això, jo..., com que ho dic sempre, ja no té massa 

sentit, no? I continuant sent el referent informatiu totalment a Catalunya. 

I també volem ser el referent en molts dels àmbits. Ara intentarem ser-ho en l'àmbit 

infantil, eh? Estem molt satisfets d'aquesta oferta que ja explicarem, perquè jo 

tampoc explicaré més que la presidenta, no? Tenim diverses propostes sobre la 

taula per fer també noves propostes juvenils, no? I tenim propostes també per fer 

l'any que ve un nou contingut cultural que ens permeti ampliar-lo. Aquests últims 

anys han estat molt durs i aleshores doncs hem hagut d'anar reduint ofertes en 

diferents àmbits, que és just el que no intentarem fer. 

Com volem fer-ho? Això volem fer-ho, que també és molt important, de la mà de la 

indústria catalana. Nosaltres hem de..., no és que ho vulguem, que volem, però és 

que, a més a més, tenim l'obligació de ser motor de la indústria audiovisual catalana. 

Aleshores volem tenir relacions amb el sector, sigui el hub, siguin les productores, 

etcètera, no? I també l'objectiu bàsic és arribar a nous públics i a noves generacions.  

Nous públics, noves generacions; és evident que han canviat els hàbits de consum 

i no miren la televisió –d'aquí també la programació juvenil. Com deia bé la 

presidenta, és un repte molt gran intentar captar públic juvenil, però intentar no... 

Que ens ha passat alguna vegada, que per captar públic juvenil després no em mira 

ningú de més de quaranta anys algun programa. Aquesta combinatòria no és fàcil, 

no? Això, evidentment, ho farem amb l'usuari al centre, intentant anar-lo a buscar a 

tot arreu. I també, quan parlem de nous públics, parlem d'ampliar els llocs on la gent 

ens mira, sense perdre els que tenim, és a dir, hi han zones de Catalunya, 

tradicionalment, que miren TV3 i zones de Catalunya que tradicionalment miren 
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menys TV3, no? Aleshores, productes com el que mencionàvem d'Eufòria ens 

serveixen per arribar –i d’altres que en tindrem, eh?, i que ja aniran veient–, ens 

permeten arribar o intentem que arribin a aquests nous públics. 

Gràcies. 

El president 

Sí; gràcies a vostè, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el procés de 

despolitització de la graella i els usos lingüístics en la nova 

programació 

323-00182/13 

Continuem en el torn de preguntes al director, i en aquest cas passem a la pregunta 

número 12, sobre el procés de despolitització de la graella i dels usos lingüístics en 

la nova programació. La farà, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

el diputat Francesc de Dalmases i Thió. Quan vulgui. Té la paraula. 

Francesc de Dalmases i Thió 

Gràcies, president. Una prèvia, senyor director. Ens agradaria, en nom de Junts per 

Catalunya, que féssiu arribar el nostre agraïment i la nostra felicitació a la Margalida 

Solivellas. En aquest imaginari col·lectiu dels Països Catalans, ha estat la veu de les 

Illes Balears i Pitiüses. És insubstituïble, és inoblidable, i, per tant, gràcies per trenta-

sis anys de bon periodisme. 

Dit això –ho deia fa una estona la meva companya–, ho sabeu, aquesta direcció té 

tota la nostra confiança, pel procés d'on va sorgir, pel Govern, que també va 

participar –al govern de la corporació, evidentment, em refereixo, eh?–, que va 

participar en fer un concurs que havia estat inèdit fins a aquest moment. Però també 

sabeu que a nosaltres el concepte despolitització no ens agrada gaire, en el sentit 

que tot allò que fem és política, eh? Fins i tot –se'n deu recordar–, fa molts anys que 

els que posaven coros y danzas a la televisió és perquè volien precisament 

despolititzar-la en sentit molt estricte. I, per tant, nosaltres només volem posar-li 

l'atenció, i que ho miréssiu bé, que sembla que una mica la despolitització va per 
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barris, no? Si mirem els noms que entren i els noms que surten, doncs segurament 

les coses es poden fer una mica més bé. Perquè finalment les anàlisis i les tertúlies 

persegueixen que hi hagi una ciutadania intel·ligent, que pugui analitzar, que tingui 

elements per saber allò que passa. 

I ho volem il·lustrar una mica amb el que va passar en aquesta diada, amb l'Onze, 

amb aquesta diferència tan gran entre l'opinió pública i l'opinió publicada, no?, una 

opinió publicada que volia una manifestació trista, que volia que no s'hi anés, perquè 

no tocava, perquè anava contra no sé qui. I vam veure una manifestació d'entre cinc-

centes i 700.000 persones, la manifestació més gran que s'ha fet a l'Europa 

postpandèmia, juntament amb una de francesa, amb alegria, amb gent al carrer. I 

què passa? Doncs que aquesta distinció entre l'opinió pública i l'opinió publicada 

acaba grinyolant. 

I, per tant, nosaltres us demanem molt que, més enllà de les pressions que segur 

que teniu i de totes les voluntats que hi han d'anar cap a un sentit o cap a un altre, 

sobretot serviu a l'objectiu final, i és que hi hagi contraposició d'opinions, que és que 

hi hagi creació d'opinió amb raons, que hi hagi aquesta ciutadania intel·ligent que 

ens permeti la millor televisió pública possible. I acabem com sempre ho fem: ja teniu 

les eines per fer-ho, això, que és el llibre d'estil. No cal que ens barallem perquè un 

col·laborador parli una llengua o una altra; ja ho explica, el llibre d'estil, què ha de 

passar en aquest estil, ja sabem el que ha de passar. Per tant, tota la confiança. I 

endavant, director. 

El president 

Gràcies, diputat. Per tant, director, quan vulgui. Té la paraula, dos minuts i mig. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, gràcies per endavant per aquesta 

confiança i per la confiança del seu grup. És el que intentem fer. Nosaltres intentem... 

Ja sap que amb això, per exemple, dels col·laboradors sempre hi ha qui està més 

d'acord amb uns, més d’acord amb uns altres, tothom s’ho mira a la seva manera. 

També els vull demanar una cosa: portem deu dies. Aleshores, quan fem això –els 

ho dic a tots vostès, eh?–, quan fem retrats, intentem fer-los quan portem un mes, 
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dos mesos. Ara és un work in progress amb tots els aspectes que estem intentant 

corregir, no? 

Respecte a la manifestació de l'Onze de Setembre, nosaltres considerem que vam 

fer, sincerament, el que havíem de fer; vull dir, no vam donar la mesura, vam fer un 

retrat ampli. Clar, algú dirà que fem més, els altres diran que fem menys, uns perquè 

teníem un dron, uns altres perquè no teníem dos helicòpters. No ho sé, sap? Però, 

vaja, intentem mesurar-ho, justament intentem fer això: intentem mesurar el que 

passarà; a partir d'aquí fer unes previsions, que de vegades podem encertar i de 

vegades ens podem equivocar. A la manifestació de l'any 2012, doncs vam haver 

de córrer a correcuita a posar més mitjans perquè no ens esperàvem allò; la previsió 

que teníem a mitjans d’agost no era aquesta, no? Ens podem equivocar, però aquest 

any jo crec que va sortir raonablement el que teníem previst i ho vam retratar tal com 

volíem. Una altra cosa és que, ja dic, eh?, pot agradar més o menys, però ens va 

sortir segons els plans previstos. 

I ho repeteixo: moltes gràcies per la confiança. 

El president 

Gràcies, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la 

participació de TV3 en la producció audiovisual catalana 

323-00183/13 

Continuem. Anem a la pregunta número 13, també adreçada al director. És sobre la 

participació de TV3 en la producció audiovisual catalana. En nom del Grup 

Parlamentari d'En Comú Podem, la farà la seva portaveu, la diputada Susanna 

Segovia Sánchez. Quan vulgui. Té la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Senyor director, volíem preguntar-li, en el moment en el que 

estem de l'any, no?, que entenem que els diferents departaments i entitats que 

depenen de la Generalitat de Catalunya, com és el cas de la corporació i el cas de 

TV3, estan ja treballant la proposta de pressupost de cara al 2023, li voldríem 
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preguntar en concret quina és la proposta que s'ha fet des de la direcció de TV3 per 

a la partida per la qual TV3 dona suport a la producció audiovisual a Catalunya, tant 

de ficció com de no-ficció. 

El president 

Molt bé. Gràcies, diputada. Li queden aproximadament dos minuts, eh?, després, 

per repreguntar. Li posem el temps aquí davant, també. Senyor director, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies. Nosaltres al que aspirem... Ara no tenim la xifra global, i jo no li puc 

donar aquesta xifra –ho estem treballant justament ara. També dependrà del 

pressupost global que tingui la corporació que puguem destinar més o menys diners 

a continguts audiovisuals. El que sí que puc dir és, com deia abans, que nosaltres 

som motor de la indústria audiovisual catalana i volem contribuir a potenciar-la via 

produccions associades que comprem directament, via coproduccions –tenim 

coproduccions d’animació, de ficció, tenim coproduccions de documentals. I tot això, 

com dèiem, ho volem fer al costat de la indústria, i ho volem fer, allò, amb el màxim 

de pressupost, com volem tots i la presidenta sap perfectament, no? 

A partir d'aquí, estem millorant coses. Tenim molt bona relació i molt bones eines de 

treball conjunt amb el sector audiovisual català, amb les diferents..., amb les dues 

grans associacions, que són Proa i són la PAC, i anem treballant junts coses 

contractuals i maneres de treballar amb el sector. Als que, en aquest cas, estem 

agraïts també perquè la col·laboració amb la conselleria de Cultura ens ha permès 

també esponjar una miqueta més aquest dèficit que hem patit aquests últims anys, 

eh? 

Unes dades, si voleu, de l'any 2018. La producció externa de TV3 va ser del 22,6 

per cent; aquest any tenim previst tancar al 26,1. L'any passat vam treballar amb 

vuitanta-dos productores, i aquest any, amb dades del juny, abans de l'estiu ja 

havíem treballat amb setanta-nou. Vull dir, nosaltres tenim doncs tot l'interès en 

continuar. Això ens ha permès, per exemple, participar en aquestes coproduccions 

fins ara, amb, per exemple, Alcarràs. Nosaltres som coproductors d'Alcarràs, no? I, 

clar, això ens enorgulleix, que TV3 estigui en un producte que ha començat el camí 

a Hollywood i ha guanyat l'Ós d'Or, no? Vull dir, sense tenir una xifra concreta, que 
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no l’hi puc donar en aquests moments, màxima voluntat, i ojalá la xifra sigui lo més 

alt possible. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, gràcies, director. Diputada, li queden dos minuts, eh? Ho comptarem 

manualment. Ja t’avisaré amb temps, no et preocupis. Quan vulguis. Tens la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Doncs nosaltres vam tenir, per exemple, l'oportunitat de trobar-

nos amb representants de Proficció –que, com sap, també és una de les entitats que 

estan dintre de Proa i que sobretot recull els productors independents–, i el 

panorama que ens van pintar era una mica desolador. És a dir, tots sabem i som 

conscients que TV3 ha deixat de ser el motor de l'audiovisual català que va ser en 

un moment determinat i que el finançament que es posa des de la corporació als 

diferents projectes audiovisuals és bastant minso. 

És bastant minso en el sentit que, tot i que l'import, com ens deia, és 

aproximadament d'uns 7 milions d'euros –una mica més–, clar, amb això es financen 

135 projectes audiovisuals. Això, acaba sortint una mitjana que no arriba ni als 

seixanta mil euros per projecte audiovisual. Per tant, potser és un import que serveix 

per posar el logo de TV3 i per dir que se li ha de donar suport, però no és un import 

que realment sigui decisiu a l'hora de garantir la viabilitat d'aquesta producció. Això 

porta a moltes d'aquestes produccions a haver de buscar finançament més enllà de 

Catalunya; això porta –i ens ho traslladaven– a que moltes de les coses i de les 

propostes que hi han inicialment, a l'entrar altres finançadors, per exemple, de l'àmbit 

de l'Estat espanyol, acaben perdent pes. I, per exemple, amb això ens podem referir 

a l'ús de la llengua. Llavors, en aquest cas, TV3, amb aquestes aportacions, és 

impossible que sigui realment un motor i que sigui el finançador que d'alguna manera 

dona suport a 
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Fitxer 15CCMA13 

aquesta producció catalana, a que aquesta producció catalana tingui la seva 

especificitat i sigui una producció que vagi de Catalunya al món. Perquè Alcarràs 

està molt bé i tots estem molt contents ara, amb la nova cursa que s'obre cap a la 

catifa vermella dels Oscars. Però no és només Alcarràs; hi ha moltíssima producció 

a Catalunya que, malauradament, ha hagut de dependre d'altres finançadors i que 

ha acabat d'alguna manera diluint-se i no tenint ni podent utilitzar els recursos tècnics 

d’aquí ni podent utilitzar doncs localitzacions aquí ni podent utilitzar el català amb la 

potència que es voldria. 

Per tant, per al proper pressupost, nosaltres li traslladem que creiem que com a 

mínim l'augment per a aquesta partida hauria de ser de 70 milions d'euros. Se'ns ha 

fet arribar que hi ha una proposta aproximada d'augment de la corporació d'uns 100 

milions. Creiem que com a mínim –i acabo, president– hauria de ser d'aquest import 

perquè realment TV3 torni a ser un motor de finançador i de producció i de suport a 

la producció audiovisual catalana. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada, moltes gràcies. Director, quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, estem d'acord amb vostè. Vull dir que 

tampoc l’hi puc contradir, però el trenta per cent de finançament que hem perdut els 

últims deu anys doncs es nota en algun lloc i es nota aquí i afecta aquí i afecta en 

inversions i afecta en altres aspectes generals de la corporació catalana. Per això el 

que els volem demanar a tots vostès és ajuda per poder tenir aquest finançament. 

Ja li dic que sí. Però ficció, el que estem fent més amb ells, justament pel que vostè 

explica, és iniciar camins de més coproduccions. Però com més percentatge tinguem 

nosaltres, més possibilitats de català hi haurà. Vull dir, el camí l'hem de fer de la mà. 

Però aquest camí, i més al món de la ficció, que s'ha encarit molt els últims anys, 

s'ha de fer amb pressupost. En aquest sentit, jo li torno a vostè la petició de que facin 

el que puguin perquè ho puguem aconseguir. 
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Gràcies. 

El president 

Gràcies, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

condicions laborals dels treballadors i el material de què 

disposen 

323-00186/13 

Següent pregunta –és la número 15, eh?, en aquest cas–, sobre les condicions 

laborals dels treballadors i el material de què disposen. En nom del Grup 

Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, la farà el diputat Xavier Pellicer 

i Pareja. Quan vulgui. Té la paraula. 

Xavier Pellicer Pareja 

Bé; gràcies, president. Senyor Sigfrid Gras, aquesta pregunta anava en el sentit dels 

fets que vam veure el passat 19 d'agost, en què es van emetre unes imatges a TV3 

amb una qualitat més aviat deficient, per dir-li d'alguna manera, i que va provocar 

que els operadors d'imatge de Televisió de Catalunya fessin un comunicat, el 

Sindicat de Periodistes de Catalunya també fos un comunicat. I, més enllà del fet 

concret i de en cap cas voler posar el focus en el periodista en qüestió, això ens 

generava una sèrie d'incerteses i de preocupacions. Li volíem preguntar si la direcció 

d'informatius, si des de la direcció de TV3 es negociarà aquesta qüestió amb la 

representació laboral i professional dels treballadors o s'aniran introduint aquestes 

formes de funcionar a través del mobile journalism per la via dels fets consumats. 

El president 

Gràcies; gràcies, diputat. Senyor director, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, nosaltres acompanyem els nostres 

professionals a tots aquests processos formatius. Evidentment, treballem en el món 

audiovisual, on la tecnologia està canviant molt de pressa, i el nostre interès és 

formar tots els professionals perquè puguin tenir les eines i sàpiguen utilitzar les 
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eines adequades en cada moment, no? A partir d'aquí, el que li he de dir és que 

aquest és un tema que s'ha parlat al consell de redacció, s'ha discutit amb els 

comitès, eh?, i sembla que hi ha una certa..., hi han mecanismes per, si alguna cosa 

s'ha fet malament, doncs corregir-ho. 

No crec que sigui el cas, perquè el cas aquest que va passar el dia 19 és un cas 

que... Per posar en context, estem al mes d'agost, hi ha un gran incendi, es retira un 

equip perquè s'havia de marxar per motius personals, la cosa es perjudica i un 

professional de la nostra cadena, directiu d'informatius, fa una crònica, no? I llavors 

hi ha un comunicat que li diu que fem intrusisme. Home, jo el que faig és donar-li les 

gràcies a aquest treballador, i m'agradaria que ho fessin tots, perquè va ser una 

situació d'emergència. Això, si ens n’anéssim a rodar a la Sagrada Família d'aquesta 

manera, entendria la queixa, però va ser una situació absolutament d'emergència 

que es va poder corregir, no? A mi m'agradaria que si un operador de tele..., hi ha 

un incendi, s’hi troba, doncs, per exemple, faci una crònica per a la ràdio i cap 

periodista segur que no diria que és intrusisme. 

Dit això, nosaltres, de la mà dels treballadors en tota la formació, amb tot el que 

calgui. No volem que ningú es quedi enrere; volem formar, i tenim moltes hores de 

formació per ajudar tothom a no quedar-se enrere. Però creiem que aquest fet és 

una mica injust, sobretot per a la persona que ho va fer. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, director. Li queda un minut i mig encara per... Quan vulgui, diputat. 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí; gràcies, president. Bé, com ja he traslladat abans, crec que això és l'anècdota i 

que en cap cas la qüestió era posar el focus en aquesta qüestió concreta, que si es 

justifica per una qüestió excepcional podríem arribar a entendre. Però el que ens 

preocupa és que això no suposi o que no sigui el resultat d'un desgavell, d'una 

desorganització estratègica quant a la introducció de noves càmeres que es 

denuncia que hi pot haver tant en l'àrea de serveis informatius com a l'àrea tècnica, 

i que, per tant, aquesta implementació de noves tecnologies es faci sense un criteri 
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concret, s'improvisi i hi hagi una falta de rigor o una falta de pressupost adequat. 

Nosaltres aquí és on volem posar el focus i aquí és on volem plantejar la qüestió. 

Per tant, demanaríem explicacions sobre aquesta qüestió i quina és la planificació 

que s'està fent o quins treballs s'estan fent per implementar aquestes noves 

tecnologies. 

Tot això vinculat també a unes condicions laborals desiguals pel que fa al personal 

pròpiament de TV3 i a la corporació i a tots aquells serveis externalitzats que 

treballen en una situació absolutament precària i que han de cobrir les mateixes 

tasques que el personal de la pròpia corporació amb unes condicions salarials a 

nivell laboral molt inferiors. I, alhora, això també ho veiem reflectit en altres 

organismes públics, com pot ser l'Agència Catalana de Notícies, a la que ja han 

denunciat en reiterades ocasions i que, malgrat que van assolir un acord per a un 

conveni, és incomprensible que sent també un òrgan públic, que formant part també 

de tots aquests òrgans dels mitjans de comunicació públics i informatius en el marc 

d'una agència, doncs no depengui de la pròpia corporació, les seves condicions 

estiguin molt per sota, i quan a la pràctica estan fent feines en determinats àmbits, 

com els caps de setmana a Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, cobrint les 

tasques que estan fent els propis periodistes en plantilla.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies; gràcies a vostè, diputat. Senyor Gras, minut i mig. Quan vulgui. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la seva preocupació és una mica la 

nostra. Nosaltres, l’hi dic, no volem deixar ningú enrere. El que intentem és que les 

empreses externes que treballin amb nosaltres tinguin unes condicions de treball 

dignes, eh? És a dir, és difícil dir que tothom tingui les condicions de TV3, però 

intentem analitzar quins sous paga aquella empresa justament per evitar l'explotació, 

diguem-ne, d'alguna manera laboral, no? 

La formació ocupa un pressupost molt important a TV3, i la formació és per a això. 

Perquè ara amb Mojo fan el vídeo de la Rosalia. Vull dir, no és que s'utilitzi per fer 
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cosetes menors, eh? Aleshores, què hem de fer? Volem... O sigui, nosaltres no 

farem un partit de futbol amb Mojos, vull dir, ni una retransmissió d'un gran concert 

amb Mojos. Però el que sí que farem és també avançar cap a aquest camí i que 

tothom estigui format per preparar-ho, eh? Per determinades condicions o per 

urgència, sobretot, creiem que és molt adequat. Ara, té la nostra absoluta voluntat 

de que no deixarem ningú enrere i que tothom que tingui interès en tirar endavant 

ho podrà fer de la nostra mà. Entenc la preocupació que pot haver-hi, però... 

El president 

Gràcies. Se li ha acabat el temps. 

El director de Televisió de Catalunya 

Ah, bé. Perdoni. 

El president 

Disculpi, eh? Anem bé de temps, però s'havia passat ja. Sí. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la coproducció de TV3 i 

l'emissió de la pel·lícula "Sis nits d'agost" 

322-00128/13 

Passem a la següent pregunta; següent bloc, també, el bloc de programació. 

Pregunta número 17, si no m'equivoco, en nom del Grup Parlamentari de VOX, sobre 

la coproducció de TV3 i l'emissió de la pel·lícula Sis nits d'agost. En nom del Grup 

Parlamentari de VOX, el diputat Alberto Tarradas. Quan vulguis. Tens la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque 

Gràcies, president. Señora presidenta, la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales coprodujo la película Sis nits d'agost y fue emitida en TV3 en horario 

infantil durante este mes de agosto. Primera pregunta: ¿cuánto nos costó a los 

catalanes esa coproducción? 

Sis nits d'agost narra los últimos días de vida de Lluís Maria Xirinacs antes de 

suicidarse en un monte en Ripoll. Han financiado y emitido una película que no solo 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

97 

blanquea sino que engrandece, mitifica, endiosa la figura de Lluís Maria Xirinacs, un 

revolucionario de extrema izquierda independentista que a lo largo de toda su vida 

secundó todos los movimientos extremistas separatistas de España. Recordemos 

también que Xirinacs, a quien ustedes consideran un líder del pueblo, un pensador, 

un filósofo, ha sido condenado a prisión varias veces a lo largo de su vida, algo que 

pus parece que en la película se les olvida mencionar. Xirinacs se declaró aliado y 

amigo de la banda terrorista ETA, culpable de más de ochocientos muertos, de 

personas inocentes, de mujeres, de niños. A lo largo de su vida pronunció frases 

como: «Declaro aquí y lo digo bien alto, por si hay algún policía o fiscal, que me 

declaro enemigo de España y amigo de la banda terrorista ETA y de Batasuna.»  

Señora Romà, ¿está usted orgullosa de esta película sobre Xirinacs? ¿Le gustaría 

a usted que proyectaran esta película en los colegios públicos de Cataluña? Se lo 

digo porque otras producciones de TV3, como la del terrorista y asesino Salvador 

Puig Antich, se proyectaron habitualmente en colegios de Cataluña; se lo digo 

porque yo mismo fui obligado a ver esa película. Señora Romà, si usted está 

orgullosa de esta participación de TV3 en esta película, yo le pregunto: ¿se la 

recomendaría a los familiares y víctimas del atentado de Hipercor? ¿Se la 

recomendaría, esta película, a los familiares del atentado en el cuartel de Vic? ¿Se 

la recomendaría a Ortega Lara o a los familiares de Ernest Lluch? ¿Se la 

recomendaría también al mosso d’esquadra asesinado, Santos Santamaría? 

Esto, señora Romà, es una vergüenza. Estamos hablando de blanquear terroristas 

y a sus aliados, algo que hemos visto frecuentemente en TV3. Todos sabemos qué 

pie calzan, pero, sinceramente, esto ya es demasiado. 

Gracias. 

El president 

Senyora presidenta, quan vulgui. Té la paraula. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyor diputat, Xirinacs ha estat una persona amb una trajectòria 

destacada que forma part de la història del país. En tot cas, la pel·lícula no és un 
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biopic; és una pel·lícula que es va emetre a les deu de la nit i, per tant, en horari de 

prime time, que es basa en una ficció d'una novel·la homònima de Jordi Lara i que 

tracta un tema que és de debat i d'actualitat, com pot ser el dret a decidir sobre la 

pròpia mort. Dic que és d'actualitat perquè justament el 2021 es va aprovar per una 

llei espanyola justament el dret de regulació de l'eutanàsia. I, per tant, crec que, com 

els resultats també ho demostren, per l'èxit que va tenir... –va ser líder d'audiència, 

500.000 persones van veure l'emissió d'aquesta pel·lícula, 23.000 reproduccions 

digitals–, i, per tant, doncs sí, crec que la corporació doncs..., o el director, en aquest 

cas, i el seu equip van prendre una bona decisió en apostar per aquesta pel·lícula.  

Gràcies. 

El president 

Següent pregunta. 

Alberto Tarradas Paneque 

Señor presidente, me parece que me sobran, o sea, que me faltan todavía seis 

segundos, que me gustaría aprovechar. 

El president 

Té raó. Ja. 

Alberto Tarradas Paneque 

Sí. Me parece que decir..., que tratar el suicidio como derecho a decidir sobre la vida 

me parece muy grave, sinceramente, señora presidenta, con lo que está pasando. 

El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Le pido, por favor, que 

no trate... 

El president 

Gracias. 

Alberto Tarradas Paneque 

...este tema como derecho a decidir sobre la vida, porque es muy grave. 

El president 
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Muchas gracias, diputado, muchas gracias. Presidenta, si quiere... Le queda un 

minuto y medio. Si desea, ¿eh?, no es obligatorio. 

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

Audiovisuals 

No. Prefereixo no contestar per temes personals. Gràcies. 

El president 

Molt bé. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 

de la Diada 

323-00177/13 

Passem a la següent pregunta. Si no m'equivoco, si no vaig errat, la número 18, 

sobre la cobertura de la diada, eh? Són preguntes adreçades al director de Televisió 

de Catalunya. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 

paraula la diputada Beatriz Silva Gallardo. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Señor Gras, quiero plantearle algunas cuestiones en relación 

con la cobertura que ha hecho TV3 sobre la diada, aunque es cierto que este año 

no hemos visto cosas que se habían hecho habituales en años anteriores y que 

habíamos traído a esta comisión, como, por ejemplo, ponerle música a las imágenes 

para darle una connotación épica u otras cosas de este tipo. Creemos que la 

programación de la diada sigue sin reflejar el pluralismo de la sociedad catalana y 

sigue sujeta a un marco mental que no representa a toda Cataluña. La diada es la 

fiesta de todos los catalanes y las catalanas, no es la fiesta de la Cataluña que aspira 

a la independencia. Hay una parte de Cataluña, al menos la mitad, que debería 

sentirse incluida en la diada, y nuestra televisión pública debería contribuir a ello y 

no sumarse al marco mental en el que las únicas personas que celebran esta fiesta 

son las que van a los actos que programan la ANC u Òmnium. 

Yo seguí durante todo el día la programación y no vi un solo espacio, uno solo, en 

que se transmitiera la imagen de que la diada es una fiesta nacional de las personas 
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que son partidarias de la independencia, pero también de la que no lo son, y que 

todos y todas la celebran. En Cataluña hemos vivido en la última década un proceso 

en que aquellos espacios que eran colectivos, que permitían crear comunidad han 

sido ocupados por manifestaciones políticas a favor de la independencia. Las fiestas 

de los pueblos, de los barrios, los acontecimientos deportivos y también la diada 

eran espacios comunes que permitían compartir y facilitaban la convivencia porque 

unían a las personas más allá de sus opciones políticas y religiosas. La televisión 

pública no puede contribuir a esta privatización de los espacios comunes porque su 

misión de servicio público va justamente en la línea de favorecer la convivencia y el 

encuentro de la ciudadanía y no de apropiarse de aquello que 

 

Fitxer 15CCMA14 

es colectivo. La diada tiene que ser una fiesta inclusiva; es un día en que deberíamos 

recordar que las naciones las forman las personas y cobran sentido cuando consigue 

conformar una comunidad que comparte esperanzas y compromiso, es un momento 

para reflexionar y hacer balance sobre lo que hay que mejorar como sociedad. Nada 

de esto se vio en la programación que hizo TV3. De hecho, en una de sus 

intervenciones anteriores, usted se refería a la cobertura de la diada como si lo único 

importante que hubiera que cubrir ese día son las manifestaciones. 

En la última comisión de control usted afirmó aquí que TV3 tiene que ser la televisión 

de todo el mundo, que tiene que conseguir que todos los grupos se sientan 

representados, y la cobertura de la diada no ha conseguido esto, señor Gras. ¿Qué 

piensa hacer? 

El president 

Gràcies, diputada. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, a veure, això de cobrir la diada... La 

diada és la Diada Nacional de Catalunya. Després serà més gran o més petita o 

tindrà més transcendència o tindrà menys transcendència, però al final és la Diada 

Nacional de Catalunya, i això crec que ho hem d'explicar bé com a Televisió de 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

101 

Catalunya que som precisament, no? Jo l’hi explico. Quan nosaltres..., es planteja 

una diada... Li explico el mètode de treball, no? –una mica ho deia abans–: mirem 

quines previsions de gent anirà, possibilitats d'incidents, quins actes. Nosaltres vam 

connectar amb molts actes. Al final vam fer allò pel matí lo de l'ofrena floral; per la 

tarda vam fer la part de la manifestació. No vam fer de TN a TN com també havíem 

fet altres anys. I vam donar l'acte institucional, l'acte de política institucional, vaja, 

que era un acte pràcticament apolític, no? 

Nosaltres sabem que quan fem una diada, com quan fem l'1 d'octubre, doncs uns 

ens diran que ens passem de llarg i els altres que ens quedem curts. Aleshores fem 

el que honestament i professionalment creiem que hem de fer. Nosaltres ajuntem la 

direcció de televisió amb els serveis a la direcció i els serveis informatius i pensem 

«mira, honestament, el que hem de fer». Pel volum que hi ha aquest any, doncs és 

això, és aquesta cobertura la que. I això no és per una qüestió mental 

independentista o no independentista, és per una qüestió de cobertura de televisió 

pública. Perquè es facin una idea, aquest any fins i tot no fèiem el programa especial 

des de fora, perquè, si tu fas el programa especial des del mateix lloc que s'estan 

fent els actes, t'hipoteca fer-ho tot des d'allà. Si ho fas des del control, que és el que 

hem fet aquest any, et permet matisar i fer de més i de menys en funció de la 

rellevància que tingui. Aleshores jo entenc que vostès pensen que ens hem passat 

de llarg, però és que n’hi han d’altres que pensen que ens hem passat de curt, i 

nosaltres l'únic criteri que volem aplicar és el professional. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies; gràcies a vostè, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els nous 

programes de TV3 "Zona Franca" i "Col·lapse" 

323-00179/13 

Continuem. I la pregunta número 19, també el mateix grup, Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, també en el mateix bloc i també adreçades al director 

de Televisió de Catalunya. En aquest cas és sobre els nous programes de TV3, Zona 
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Franca i Col·lapse. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, el diputat 

Cristòfol Gimeno. Quan vulgui. Té la paraula. 

Cristòfol Gimeno Iglesias 

Sí; bon dia. Gràcies, president. Senyor Sigfrid Gras, li volem preguntar 

específicament sobre els programes. Avui, diferents preguntes d'altres grups 

parlamentaris han parlat d'aquests nous programes de la nova graella doncs de TV3. 

Però nosaltres doncs, tot i que ho ha tocat abans en la seva intervenció sobre 

aquests dos programes, doncs que són Zona Franca i Col·lapse... Bàsicament, 

perquè el que volem saber una mica, tot i que ens hem llegit el resum doncs del que 

hi ha penjat a la web, doncs és una mica en què consistiran, de quina manera estan 

plantejats. Ho intuïm, però, en tot cas, que ens expliqui fins allà on ens pot explicar. 

Però si estan dirigits..., i entenem una mica per la franja horària doncs que estan 

dirigits a tots els públics. Però, en tot cas, una mica quin és l'objectiu, a quins públics 

es vol arribar. Perquè, bé, ja ho han vist amb les preguntes doncs del dia d'avui, no?: 

necessitem doncs d'alguna manera que aquesta televisió pública i aquests 

programes –poden ser de referència– doncs siguin plurals, siguin d'entreteniment, 

de qualitat. I, per tant, cal que –una mica com estem veient, no?, i estem reclamant 

tots i totes– cadascú des de la nostra visió, els diferents grups parlamentaris cal que 

sortim d'alguns d'aquests formats de programes doncs que estaven potser polititzats.  

Tots ho veurem doncs amb el nostre filtre, els diferents grups parlamentaris ho 

voldrem en el nostre filtre, però volem, en tot cas, que ens expliqui doncs una mica 

com aniran aquests dos programes. D'alguna manera, els col·laboradors, es parla 

doncs de que ens sorprendran. Ens sembla bé que ens sorprenguin –la televisió 

pública doncs ha de sorprendre–, però de quina manera doncs estan plantejats. 

Perquè en algun moment doncs ens dona la sensació que, bé, la tipologia o el format 

o com s'escullen aquests col·laboradors –hi han hagut ja altres intervencions–, 

tornem a caure doncs una mica en el de sempre, d'acord? 

I també, si en aquests dos programes doncs en diferents formats, i un que en 

especial substituirà doncs un dels programes que avui, en aquesta sessió, diguem-

ne, de la corporació, doncs ha sigut molt protagonista, que era el FAQS, i, per tant, 
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el Col·lapse, que el substituirà... Doncs quin àmbit, quina estratègia i quin 

plantejament tenen previstos en aquests dos programes? 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, diputat. Molt bé. Senyor director, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, li asseguro que, si vostè veia el FAQS, el 

Col·lapse no té absolutament res a veure, eh? Vull dir, és un programa..., és un talk 

show, és un talk show amb entrevistes, entrevistes a personalitats del món de la 

cultura, del món de la música, actors, actrius, hi ha tot tipus de gèneres, tot tipus 

de... Però no és un programa pensat per entrevistar polítics de cap mena, ni molt 

menys. És un talk show espectacle, amb una banda, eh? Ja els hi vaig explicar un 

dia. O sigui, el Col·lapse és que, com que el món es col·lapsa, allà doncs fan un 

refugi; fan un refugi i des d'allà observen el món a través de totes les meravelles que 

té el món, que són tota aquesta gent, eh? Hem de mirar que tenen col·laboradors 

tots nous. O sigui, el Col·lapse té l'encàrrec, com el té el Zona Franca, eh?, de buscar 

gent nova, incorporar públics nous i allunyar-se el més possible de la política –

allunyar-se el més possible, no, allunyar-se de la política, no? 

Aleshores, també són dos programes pensats amb nous públics i amb poder tenir 

molts públics digitals. Per exemple, el late va a les dotze de la nit –més o menys, 

perquè canvia en funció del prime time, quan acaba, no?–, però tampoc és una hora 

en què els joves estiguin mirant massa la televisió, normalment. Aleshores estarà 

molt fragmentat perquè pugui tenir un consum digital ampli. Intentem fer un programa 

una mica més gamberro, amb el Col·lapse, és a dir, el Col·lapse seria més Broncano 

que Buenafuente, per explicar-ho d'alguna manera, eh? Però aleshores també és un 

programa que també volem que ens serveixi, per exemple, per portar-nos el nou 

talent teatral que hi ha. Hi hauran escenes de teatre que ens portaran a la realitat 

catalana, però també volem que aquest programa serveixi per portar-nos a descobrir 

talent teatral jove, eh? Hi haurà, això sí, també hi haurà sofà i hi haurà banda com 

als lates habituals, no? Però, vull dir, amb aquest..., quan dèiem «aposta per 

l'entreteniment», que ja no en vull parlar més perquè ja [#07.33], no? Però volem dir 
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aquestes coses. Hem canviat dos franges –en una hi havia el 3/24 i a l'altre hi havia 

el FAQS–, però aquestes dos franges que no hi tindran res a veure. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la nova 

programació de TV3 

323-00184/13 

Següent pregunta, la número 20, sobre la nova programació de TV3. En nom del 

Grup Mixt, la farà la diputada Lorena Roldán Suárez. Quan vulgui. Té la paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí; muchas gracias, presidente. Y la pregunta va dirigida al señor Gras. Y me 

gustaría saber qué le parece a usted o qué opina de que la televisión pública pues 

en ocasiones sirva como altavoz para justificar la violencia. 

El president 

Gràcies, diputada. Senyor director –ho comptarem per aquí–, quan vulgui. Té la 

paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, evidentment, la televisió pública no 

serveix per fomentar la violència. Si hi ha algun cas concret, m'ho diu i l’estudiem.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè. Diputada, quan vulguis. Tens la paraula. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí. Pues la verdad es que entonces no entiendo algunos fichajes que ustedes se 

empeñan en hacer. Y le quiero hablar del nuevo programa de TV3 Tot són 

problemes, presentado por la señora Juliana Canet. ¿Quién es la señora Canet? 
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Bueno, pues a la señora Canet la conocemos por haber hecho un programa de radio 

dirigido al público adolescente en Catalunya Ràdio, precisamente, Adolescents XL. 

También la conocemos por sus frecuentes comentarios ultranacionalistas e 

hispanófobos y por haber justificado incluso la violencia que se vivió en Cataluña 

tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Esto lo hizo, además, en una entrevista 

de un programa de TV3 –el Tot es mou, en concreto– donde la señora Canet 

consideró justificadísima la violencia. Bueno, recordemos qué violencia era, porque 

hablamos de contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado; recordemos 

también cómo se le prendió fuego a una furgoneta de la guardia urbana con el 

urbano dentro de la furgoneta. Esto, a la señora Canet le pareció que estaba 

justificadísimo. También nos dijo la señora Canet que sí, sí, sí, y digo literalmente: 

«Sí, sí, sí, fuego, containers y más cosas si es necesario.» Esto lo hizo en una 

entrevista en el diario El Nacional en el 2020. 

La señora Canet también es una abonada al ya frecuente «puta España» que han 

popularizado algunos, también, de los mediáticos y protegidos de la cadena como, 

por ejemplo, el señor Jair Domínguez. Otra de las perlas que soltó la señora Canet 

–abro comillas–: «Se ha demostrado que el puto pacifismo no sirve de nada.» Cierro 

comillas. 

Bueno, que es una joya, la señora Canet, y que tiene varias intervenciones de este 

tipo, y ustedes la premian con un programa en TV3. Y está clarísimo que al final 

ustedes lo que están haciendo es premiar todo lo que huele a odio: odio a España, 

odio contra el castellano, odio contra la policía, contra la Guardia Civil, contra la 

corona, etcétera. Hace un rato usted nos decía que es que las personas cambian. 

Yo le digo: es que TV3 no es una ONG, señor Gras; TV3 es una televisión pública 

que pagamos todos los catalanes, y a ustedes se les ha visto el plumero muy pronto 

y muy rápido. 

Gracias. 

El president 

Gràcies, diputada. És el primer torn, per tant, li queden cinc... No, ja està, és l'últim 

torn. Senyor Gras, quan vulgui. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. Miri, jo del passat de la gent 

tampoc responc, eh? La gent té una trajectòria... Jo, si vol, li explico el que farà aquí. 

Fa un programa que es diu Tot són problemes, amb dos persones que volíem 

recuperar, el Patrick Urbano i el Serapi Soler, eh?, dos persones que van fer 

Coolhunters a TV3, un programa que em sembla que de polític no té re. Avui fan un 

programa que..., Tot són problemes és..., com la gent, també, famosa té problemes, 

i, com la gent de TV3, també ser problemes. Avui, per exemple, que estrenen, tenen 

el Marc Ribas i Judit Mascó. Si aquí vostè li veu alguna intencionalitat d'Espanya o 

de no sé..., eh? Jo, si la Juliana Canet, quan feia Adolescents i tenia disset anys, 

deia unes coses..., aquí no passarà, sap? No premiem. El que fem és pensar en 

figures que podem potenciar, que volem potenciar i que creiem que es poden 

potenciar televisivament, però, evidentment, sota cap ideologia política. I la mostra 

és el que li dic d'aquest programa d'aquesta nit, i ho podrà veure aquesta mateixa 

nit. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, director. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el contracte programa 

322-00132/13 

Següent pregunta. Passem a un altre bloc, que és el bloc del contracte programa. 

És una pregunta adreçada a la presidenta del consell de govern, i la farà, en nom 

del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, la diputada Susanna Segovia Sánchez. 

Quan vulgui. Té la paraula. 

Susanna Segovia Sánchez 

Gràcies, president. Senyora Romà, el director de TV3, el senyor Gras, diu que ell 

està molt d'acord amb les nostres propostes. Per això nosaltres li preguntàvem 

exactament quant ha demanat ell, perquè, més enllà del que nosaltres com a grup 

considerem que s'ha de posar, és important saber quant està demanant TV3 per a 
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la producció audiovisual, però també quin és l'objectiu que té la corporació a nivell 

pressupostari per a l'any vinent. I això ho volíem relacionar amb el tristament cèlebre 

contracte programa, o no contracte programa, perquè el problema és que no hi ha 

contracte programa des de fa molts i molts anys –crec que el 2016 va acabar l'últim, 

diria. 

Per tant, tenint en compte que el contracte programa és la principal eina per realment 

fer tota aquesta renovació que se suposa que el nou consell de govern de la 

corporació vol fer, que és la principal eina per garantir un mínim d'inversió 

pressupostària per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per blindar els 

mitjans de comunicació públics dels vaivens polítics de a qui l’interessa més una 

cosa o a qui l’interessa més una altra cosa, tenint en compte que ja fa un temps que 

hi són com a consell de govern, que potser no molt, però sí un temps suficient, li 

voldríem preguntar com està el nou contracte programa de la corporació amb el 

Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies, diputada. Director, quan vulgui. Ai, perdó, presidenta. 

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

Audiovisuals 

Gràcies, president. Senyora diputada, estem treballant en el contracte programa 

conjuntament amb el pla estratègic, perquè, si bé són, diguem-ne, dos projectes o 

dos necessitats diferents, una i l'altra estan relacionades, i, per tant, doncs creiem 

necessari treballar-les paral·lelament, d'acord? En el cas del pla estratègic, el que 

estem és determinant amb el conjunt de professionals també de l'organització –i 

també escoltant altres, diguem-ne, professionals externs i altres agents– quin ha de 

ser el futur per tenir, diguem-ne, un marc de comunicació audiovisual en català de 

referència i líder a Catalunya i que garanteixi un consum audiovisual potent en 

català. I, en el cas del contracte programa, ens ha de servir per dur a terme aquests 

objectius que ens estem marcant. 
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Amb això ens estem adonant de, justament, no?, d'aquests..., i jo crec que us ho 

presentava el dia que vam fer, diguem-ne, una primera presentació de punt de 

situació d'aquests darrers deu anys de no contracte programa i de desinversió en la 

corporació. Hem tingut un trenta per cent menys de pressupost durant deu anys, i 

això té un gran impacte. El primer, com dèieu, en la producció audiovisual en català, 

d'acord? Nosaltres érem un motor de la producció audiovisual en català, i aquests 

100 milions, no?, que invertíem doncs no els hi estem invertint, i hem de poder 

ràpidament recuperar-ho. Recuperar-ho perquè –no només on estem, a TV3, on 

estem..., en la plataforma també que hem de desenvolupar–, si no, al consum 

audiovisual del públic jove 

 

Fitxer 15CCMA15 

no hi arribarem. En aquests moments, perquè la situació és la que tenim i els 

pressupostos són els que són, i la necessitat, diguem-ne, de més recursos ja l'hem 

traslladat i és una mica amb el que estem comptant, però amb una situació, diguem-

ne, d'extrem rigor, el que estem buscant són programes que creguem que ens 

puguin funcionar tant, diguem-ne, en lineal com també en digital per a un altre públic, 

que és el més jove. 

Això és difícil, d'acord?, perquè, com tots sabem, avui en dia el consum audiovisual 

s'ha diversificat tant que justament les persones es mouen per interessos concrets, 

no només per grans productes audiovisuals, que, en el cas d'Eufòria, sí que ens 

serveix per situar tota la família davant de la pantalla, però la resta de consum 

audiovisual del públic jove o de públics que busquen nichos, que busquen coses 

més concretes i, sobretot, també cinema i productes més d'autor o més 

independents, acaba sent petita, no?, petites audiències que vas sumant. Per tant, 

necessitem que això sigui possible. I, en aquest sentit, també us demanem el vostre 

suport i complicitat en la mesura en què compartim objectius en veure, diguem-ne, 

incrementat aquest pressupost. 

En el cas del contracte programa, volem també treballar en diferenciar molt bé el 

que hauria de ser pressupost per a producció del que es pressupost per a inversió 

tecnològica, d'acord? Donat que teníem un trenta per cent menys de pressupost, 



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

Sessió núm. 15 / 16 de setembre de 2022 

 

109 

una de les coses també que ha passat és que s'ha desinvertit en els sistemes, en 

l'explotació, en la tecnologia que és necessària per produir a nivell audiovisual. En 

el cas del que contractem fora ens ho resol el que una empresa ens ho estigui 

donant, però en el cas intern dels professionals, també, que necessiten tenir les 

millors eines, necessitarem fer una inversió en els propers temps. Per tant, 

separarem també en la mesura del possible aquests dos, diguem-ne, grans eixos. 

Gràcies. 

El president 

Molt bé. Gràcies a vostè, presidenta. Diputada, no et podrà contestar, però tens la 

paraula. Et quedava un minut i vint. 

Susanna Segovia Sánchez 

Sí. És una llàstima, perquè sí que la pregunta següent era concretar calendari, 

perquè finalment estan fent, però els pressupostos, si el Govern els vol aprovar en 

termini, haurien d'entrar al Parlament com a molt a finals d'octubre. Per tant, estem 

amb gairebé menys d'un mes per poder tancar la proposta de pressupostos, si és 

que anem amb calendari. I és molt difícil parlar dels pressupostos de la corporació 

sense aquest instrument, perquè nosaltres ja els hi diem: hi han alguns objectius que 

compartim, però tampoc no farem un suport absolutament acrític al pressupost de la 

corporació, perquè, en aquest sentit, sí que creiem que hi han moltes coses que 

s'han de millorar, que hi han coses que s'han de reorientar. 

I em sap greu dir-ho, però és evident que nosaltres no acabem de confiar en aquest 

consell de govern, per tal com es va escollir i com es va anomenar. Creiem que 

segueix sent un consell de govern molt partiritzat, on, efectivament, ha entrat un altre 

partit, en aquest cas el Partit Socialista, a repartir-se cadires, però, ara com ara, el 

que realment plasmaria aquesta voluntat de renovació doncs seria veure exactament 

aquest contracte programa i aquest pla estratègic que estan parlant. 

Per tant, crec que el calendari «apreta», senyora Romà; crec que fa molts anys que 

no existeix aquest contracte programa, i crec que difícilment es pot plantejar i 

justificar aquesta necessitat d'augment del pressupost de la corporació sense tenir 
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aquests instruments al davant. A banda del fet, com dèiem, del capítol de la 

producció audiovisual, que és un tema que ve ja històricament. 

El president 

Gràcies, diputada. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el pluralisme 

als mitjans de la Corporació 

323-00178/13 

Continuem. Pregunta número 22. És en el nou bloc, bloc de pluralisme. És una 

pregunta adreçada al director de la Televisió de Catalunya sobre el pluralisme als 

mitjans de la corporació. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, la farà la diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulguis. Tens la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí; gracias, presidente. Señor Gras, en esta comisión hemos venido hablando de la 

necesidad de avanzar en la recuperación del pluralismo –lo hablábamos hace un 

momento–, lo que significa privilegiar entrevistas en profundidad, paneles de 

expertos por sobre formatos como los de las tertulias, que en los últimos años se 

han ido haciendo cada vez más presentes en la parrilla, pero que no entregan una 

información equilibrada y de calidad. Aunque vemos pequeños avances, seguimos 

estando muy lejos del pluralismo que se espera en una televisión pública. Los 

distintos formatos informativos siguen sin reflejar la diversidad de la sociedad 

catalana ni tampoco transmiten siempre la necesaria neutralidad de parte de los y 

las presentadoras en programas como Més 324, Tot es mou. También en Els matins 

vemos tertulias desequilibradas donde intervienen las mismas personas de siempre 

con el mismo discurso, que siempre está enfocado desde el mismo punto de vista. 

No hay una renovación de personas ni tampoco de los temas que deberían reflejar 

la diversidad de puntos de vista que existen en la sociedad catalana. 

Y cuando hablamos de pluralismo no hablamos sólo de pluralismo político, también 

hablamos de pluralismo en otros ámbitos como el económico, el social o el cultural. 

Si una persona se hubiera informado solo por TV3 en las últimas semanas, le 
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costaría imaginar, por ejemplo, que hay una parte importante de la sociedad catalana 

que no piensa todo el día en cómo solucionar la división entre los partidos 

independentistas, sino que está preocupada por cuestiones como el diálogo, como 

la necesidad de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en grandes temas 

que afectan al día a día de muchas personas en Cataluña. 

Usted sabe que estamos atravesando una grave crisis económica y que hay muchos 

catalanes y catalanas –muchos de los cuales han dejado de tener a TV3 como su 

cadena de referencia– que les preocupa cómo resolver estos problemas, pero 

también cómo se pondrán de acuerdo las fuerzas políticas para afrontar los retos 

urgentes, pero no ven estas cosas reflejadas en su televisión pública. No ven 

tampoco las intervenciones del jefe de la oposición, que habla de cuestiones muy 

distintas a las que ocupan la atención informativa de todos estos espacios. Ahora se 

acerca el debate de política general y TV3 ya lo ha planteado como el momento en 

que se dirimirán las disputas entre los partidos independentista, en vez de recordar 

que es el momento en que se deciden en este Parlament cosas tan importantes 

como la hoja de ruta de la salud, la educación y las políticas que permitirán salir de 

esta crisis económica. 

En mi última intervención le recordé que usted afirmó aquí que tenía que ser TV3 la 

televisión de todo el mundo, pero, si uno mira las tertulias, los informativos, las 

entrevistas, esto no sucede así, señor Gras. ¿Piensa cambiar, piensa mejorar? 

El president 

Gràcies, diputada. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyora diputada. Tot el que puguem millorar, ho millorarem, evidentment. 

També li demanaria una cosa: hem començat la programació fa deu dies; tampoc 

ha tingut temps de veure tantes coses i tanta falta de coses, perquè és que tampoc 

hem tingut temps d'aplicar-les, no? Per exemple, és evident que les disputes doncs 

dels diputats de.., bé, entre els grups d'Esquerra i Junts són notícia, però nosaltres 

el que estem preparant és sobretot coses que vostè diu. Per exemple, estem 

esperant una tardor molt dura a nivell econòmic. Aleshores aquí no volem fer una 

economia per a les classes privilegiades de Catalunya; volem fer una economia, i 
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explicar-la bé, per a tothom, perquè segurament hi ha més gent que patirà per no 

poder menjar que per la hipoteca. Sap el que vull dir? Aleshores no volem només 

expressar els problemes que van tenir les classes mitjanes-altes sinó molt bé el 

contrari. Introduir tots aquests elements que diu de diferents punts de vista 

econòmics, sanitaris... Sí, sí. Però ja l’hi dic, parlem-ne d'aquí a un temps. Si jo ara... 

Jo els hi vaig dir que la Televisió de Catalunya ara al setembre ho faria així, i ja farem 

més així. Però vull dir que és que portem dos setmanes. 

Respecte a les cares, que vostè diu que hi han cares que es repeteixen, és veritat 

que hi han cares que es repeteixen, però el que volem no és que hi hagin cares que 

es vinculin a un partit polític determinat –que això és com lo de l'Onze de Setembre, 

eh?, o sigui, ningú reconeix els seus i tots són els altres; vull dir que aquí tampoc 

ens posarem mai d'acord, no?–, sinó que els nostres magazins puguin parlar de 

temes molt amplis, i que no estem parlant justament tot el dia del que vostè diu, 

sap?, perquè de la baralla política són altres. Que podem parlar d'això, de les classes 

més desfavorides, com podem superar aquesta crisi? Vull dir que jo crec que ens hi 

acabarem trobant, perquè les intencions que jo li expressava abans de l'estiu 

continuen sent les mateixes. Però també ens han de deixar una miqueta de marge 

per treballar. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies a vostè, director. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els resultats 

d'estiu de Televisió de Catalunya i les plataformes digitals 

323-00173/13 

Passem a la següent pregunta, que és la número 23. És sobre els resultats de les 

audiències de l'estiu. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, la farà 

la diputada Jenn Díaz. Quan vulguis. Tens la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 
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Gràcies, president. Bé, doncs acabarem la sessió amb una bona notícia. De fet, ja 

ho anunciava abans el director –amb una altra pregunta, en la resposta, ja 

s'avançava. TV3 ha estat la cadena més vista del mes d'agost i ha aconseguit un 

13,6 per cent de quota de pantalla, i és el millor registre per a aquest mes dels últims 

quinze anys. I, per tant, de nou els voldríem felicitar i demanar una valoració al 

respecte. 

El president 

Gràcies, diputada. 

El director de Televisió de Catalunya 

Sí. Gràcies, president. Senyora diputada, abans n'he parlat una mica, però m'he 

guardat dades perquè sabia que tenia aquesta pregunta. Vull dir que també en tinc, 

no? Hem tingut un estiu molt bo, no tan sols..., espectacular a l'agost, això que..., el 

millor dels últims quinze anys, però també hem liderat el juliol, que és des de l'any 

2018. Hem estat cadena líder [#09.14] i més vista a Catalunya vint-i-vuit dies al juliol 

i trenta a l'agost. I aleshores hi han hagut... Clar, sí, és que a vegades ens sorprenen, 

però El paradís de les senyores ha anat molt bé; l’Atrapa’m si pots s'ha vist com una 

alternativa fantàstica que funcionava durant tot l'estiu; hem fet des del cicle James 

Bond fins al Joc de cartes, que, com deia abans, és com El foraster, que funciona 

sempre; l'Hotel Voramar, que és una sèrie que està, i agradarà, no agradarà, doncs 

ha agradat molt. Vull dir que la major part de coses... I això que parlàvem de la 

informació: doncs vam fer un excel·lent especial informatiu sobre l’aniversari dels 

atemptats, que vam fer durant tres dies, els atemptats de les Rambles i de Cambrils, 

no? 

Hem estat, a més, líders quantitatius. I en audiències digitals tenim uns resultats que 

són boníssims. Per exemple, el portal de la CCMA, amb 3,9 milions d'usuaris únics, 

ha crescut un nou per cent respecte a l'agost del 21; el consum de vídeo, un setze; 

el consum d'àudio, un disset. És a dir, és el millor agost, en aquest cas, de la història, 

cosa que demostra, evidentment, que tot aquest tipus de visionat va en alça. Molt 

satisfets, molt contents. I ara que això és un dia a dia; ara a continuar i a intentar que 

molt temps així. 

Moltes gràcies. 
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El president 

Gràcies a vostè, director. Doncs molt bé. Deia una diputada que no era avui una 

comissió agradable, i, efectivament, tampoc per al director. Perdó, per al president 

ho ha estat. Crec que tampoc per a la presidenta del consell de govern. En qualsevol 

cas, us agraeixo a tots moltíssim la vostra comprensió. I, com sempre, deixeu-me 

felicitar o agrair la presència de les persones que ens acompanyen en aquest 

moment, per descomptat, la presidenta Rosa Romà, el senyor Sigfrid Gras, la 

Gemma Ribas, el Lluís Noguera, el Dani Hernández, la Clara Cabezas, l’Àfrica Vela 

i el Rafael Ràfols i l'Anna Batalla, en aquest moment. 

Moltíssimes gràcies. 

I s'aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 


