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

Audiovisuals 

Sessió 21, divendres 19 de juny de 2020 

Presidència de l’I. Sr. David Mejía Ayra 

 

Sessió 21 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 Mejía Ayra, acompanyat 

del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari Francesc Ten i Costa. 

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora. 

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

Ignacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Sonia Sierra Infante, pel 

G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard 

Pujol i Bonell i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i 

Martí, Adriana Delgado i Herreros, Jenn Díaz Ruiz i Raquel Sans Guerra, pel G. P. 

Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia 

Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 

Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

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

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

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

Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer. 
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

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

Mitjans Audiovisuals. 

El president 

Bon dia a tots i a totes, ben tornats a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals presencialment. Donar la benvinguda 

a tothom. Espero que hagueu pogut passar una bona etapa, en la mesura del 

possible, en tota aquesta pandèmia que hem viscut.  

Sol·licitud de compareixença del senyor Cristian García 

Montagut, director d’Esports de TV3 per exposar la seva visió 

sobre els criteris emprats amb relació al reportatge de «El cas 

Rosell» 

Abans de començar amb l’ordre del dia, hi ha una sol·licitud per part de diferents 

grups, per ampliar l’ordre del dia precisament, respecte a la sol·licitud de 

compareixença que es va firmar pel conjunt dels diferents grups parlamentaris del 

senyor Cristian Garcia Montagut, director d’Esports de TV3 per exposar la seva visió 

sobre els criteris emprats en relació al reportatge de «El cas Rosell». No sé si els 

diferents grups tenen algun inconvenient en incloure’l en l’ordre del dia i, en tot cas, 

votar-ho?  

Està bé, doncs, iniciaríem aquest ordre del dia precisament amb la votació de la 

sol·licitud de compareixença del senyor Cristian García Montagut, director d’Esports 

de TV3 per exposar la seva visió sobre els criteris emprats amb relació al reportatge 

de «El cas Rosell».  

Vots a favor? 

Vots en contra?  

Abstencions? 

Per tant, quedaria aprovat per unanimitat.  



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

Sessió núm. 21 / 19 de juny de 2020 

 

4 

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que són les preguntes amb resposta 

oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, per tant, 

iniciaríem, amb la primera pregunta... Disculpeu. En primer lloc, m’han sol·licitat si 

seria possible agrupar les preguntes 4 i 6;, la 4 és Junts per Catalunya, la 6 

d’Esquerra Republicana, m’han demanat si és possible poder agrupar aquesta 

pregunta. (Pausa.) Sí? Val. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el balanç 

dels formats i les novetats que s’han posat en marxa durant el 

període de confinament per la Covid-19 

323-00267/12 

Doncs, ara sí, iniciarem la primera pregunta dirigida al director de Televisió de 

Catalunya sobre el balanç dels formats i les novetats que s’han posat en marxa 

durant el període del confinament i la formula el diputat Josep Riera, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Ben retrobats, aquí. El dijous 4 de juny, senyor 

Sanchis, va ser la darrera emissió del programa Primera línia, el programa de 

testimonis sobre la crisi del coronavirus. Va tenir, aquest últim, una magnífica 

audiència, un 18,8 per cent de share, però encara és millor l’audiència mitjana 

acumulada de totes les emissions del programa, que va ratllar el 20 per cent, 19,9. 

Primera línia ha estat una demostració de moltes coses, totes positives des del 

nostre punt de vista.  

Primer, un format innovador, adaptat de ple a la situació d’emergència sanitària, al 

confinament de la població. Eren autogravacions dels protagonistes amb el mòbil. 

Dit d’una altra manera, una videotrobada dels protagonistes amb l’audiència de TV3. 

Eren testimonis directes dels protagonistes, que estaven treballant o vivint o totes 

dues coses alhora en primera línia de la crisi sanitària i, en definitiva, era servei 

públic, des del nostre punt de vista, de primera magnitud. I amb aquest format i altres, 

durant aquests tres últimes setmanes s’ha demostrat també una capacitat de la 

nostra televisió pública, en circumstàncies gens fàcils, complicades per fer la feina, 
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una capacitat per no només fer els mínims pel que fa a servei públic, sinó que s’han 

creat nous formats, s’han programat espais especials, s’han elaborat documents de 

diversa mena per fer el que –torno a dir– ha estat servei públic ben entès.  

He parlat del Primera línia i també parlo dels especials sobre la pandèmia del 

coronavirus, l’últim sobre educació aquesta mateixa setmana, del documental 

Mentre aplaudíem, el de Calma IN-TENSA, que és un altre tipus de format, o de la 

ficció, fins i tot a la tarda, del #Jotambéemquedoacasa. I fins i tot també parlo de l’ús 

intensiu de les entrevistes i testimonis no-presencials, en format telemàtic, que és 

com tots ens hem comunicat aquests mesos per qüestions professionals, familiars o 

amb els amics. En resum, ara que la graella va tornant a la normalitat, primer felicitats 

a tots els que feu TV3, per la feina i el servei públic aquests mesos i perquè ho heu 

fet, a més, incrementant el lideratge de TV3.  

De tot això, d’aquests nous formats o d’aquests especials que s’han fet, quin balanç 

en fa vostè? Quins d’aquests formats o maneres de treballar tenen un lloc en el 

present i en el futur de la televisió pública? I quins aprenentatges han fet els 

professionals que ens puguin ser útils? 

El president 

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

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

Gràcies, president. Bon dia i bon dia, diputats i diputades. La veritat és que ens 

hauria agradat no haver d’haver improvisat –per dir-ho així– nous formats i noves 

maneres de fer televisió o haver-ho fet d’una manera una mica més calmada. També 

és veritat que precisament quan hi ha episodis tan durs com el que hem viscut és 

quan traiem –per dir-ho així– la capacitat d’improvisació, d’enginy i de fer les coses 

una mica millor. Per tant, el balanç –podríem dir– que sent una situació forçada, que 

ens ha causat estralls terribles en el personal, en la manera de treballar, etcètera, el 

balanç final és del tot positiu, precisament, per això que comentava vostè, perquè 

hem hagut de forçar, d’inventar, de treballar en nous formats i noves maneres de fer 

televisió. Ho fem moltes vegades, els representants de la comissió, del CCMA o de 

Televisió de Catalunya quan venim aquí, però jo crec que val la pena insistir en la 

feina que ha fet moltíssima gent des de casa o presencialment quan vivíem els 
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moments que hem viscut, sense excepcions, vull dir que de totes les àrees, de totes 

les direccions, etcètera, encara més aquella gent que vetllava per la nostra 

seguretat, perquè aquesta era una de les nostres prioritats.  

Què hem après? Vostè ja ho ha dit, és a dir, hi ha hagut programes de vell format 

que s’han hagut d’adequar a nous formats. Per exemple, l’Està passant i programes 

nous que..., programes, i en aquest sentit, també, per exemple, m’agradaria parlar 

també de l’Info K, perquè després me podré estendre més, però han fet una feina 

molt dura i molt lloable, en teletreball des de casa i els resultats han estat fantàstics, 

però també de nous formats com Primera línia, Mentre aplaudíem, 

#Jotambéemquedoacasa, que era una producció associada, el Calma IN-TENSA, el 

TV3 confinada, el TV3 sense pausa, és a dir, tota una sèrie de programes que 

explicàvem el que vivíem nosaltres, programes petits, els que menys i els que més, 

programes més llargs, maneres de treballar que s’adequaven a la situació.  

El que hem tret al final de tot plegat, per acabar, és la necessitat de revisar tot el que 

hem fet, d’adequar-nos a les normes encara de seguretat, que encara tindrem durant 

mesos, i després, ja que hem avançat, aprofitar-ho; ja que hem vist que es podien 

fer coses amb els recurs tècnics, aprofitar-ho; i ja que hem vist que es podien fer 

coses sense els recursos habituals de televisió, també mirar-ho. L’única pena de tot 

això és que al final, de vegades, el que es diu la competència torna ràpidament a la 

normalitat i tu has de tornar també ràpidament a la normalitat i oblidar-te d’algunes 

coses que havies fet quasi a la força per competir amb ells. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les mesures 

previstes per a evitar que TV3 sigui la televisió de només una part 

de la societat catalana 

323-00269/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director Televisió de Catalunya, sobre les 

mesures previstes per a evitar que TV3 sigui la televisió de només una part de la 
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societat catalana i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Bon dia, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Bon dia, senyor Sanchis, haurà llegit –igual que jo, darrerament– una entrevista a un 

exdegà del Col·legi de Periodistes i exprofessional de TV3, però també un article, un 

altre exdegà del Col·legi de Periodistes, parlo del Salvador Alsius i de Josep Carles 

Rius, que sostenen que a TV3 s’ha passat d’una televisió que intentava cohesionar 

el país i que, en certa part, ho aconseguia a una muralla infranquejable per a una 

part de la societat catalana. Què es té previst per evitar que TV3 sigui cada cop més 

una televisió d’una part només de la societat catalana? 

El president 

Gràcies, el senyor Sanchis té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

La primera cosa que tenim prevista, senyora diputada, és escoltar lo que ens diuen, 

perquè hi ha gent que es mereix qualsevol..., totes les consideracions per la seva 

trajectòria i, per tant, quan diuen alguna cosa segurament és perquè es basen i es 

fonamenten en percepcions que són interessants atendre. I la segona cosa és mirar 

si realment el que diuen té un contrast amb la realitat, perquè si no, cada vegada 

que una persona venerable o una persona interessant diguin alguna cosa hauríem 

de córrer tots ràpidament a prendre mesures per resoldre-la. Ja li dic que lo primer 

és atendre, però lo segon és veure si les dades confirmen aquesta impressió o 

només són impressions o fins i tot especulacions, que fan sectors, que fan persones 

determinades, i que no es corresponen amb la realitat. Això és el primer que farem, 

primer és atendre i després mirar de contrastar si les xifres –empíricament, que deien 

abans– això és així o és d’una altra manera. 

El president 

Gràcies, senyora Ribas. Té la paraula. 

Marta Ribas Frías 
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Doncs parlem de xifres. Com bé deien en la pregunta anterior, TV3 manté lideratge, 

un 20 per cent d’audiència més o menys, però gairebé tota aquesta audiència és 

d’una part de la població catalana. Les dades de consum de mitjans de CEO van 

ratificant, una vegada i una altra, que a l’entorn també d’un 80 per cent de l’audiència 

de TV3 es considera independentista i només un 15 –també va variant– no ho és. 

Això no es correspon amb el general dibuix de la societat catalana. Per tant, aquest 

20 per cent d’audiència és només d’una part de la societat catalana. Dades.  

Aquest és l’objectiu? Aquest 20 per cent d’audiència? Per a nosaltres, no ho és. No 

només perquè podria ser més ampli, si s’optés per arribar a tothom, sinó sobretot 

perquè el lideratge com a mitjà públic no considerem que ho facis aixecant barreres. 

De què serveix un mitjà públic per a una part? Està clar que no és una eina de 

cohesió ciutadana, si estàs generant una barrera cada vegada «més 

infranquejable». Cito paraules d’aquests dos exdegans, de forma..., ja no hi ha 

aquesta cohesió cultural, lingüística que s’intentava fer abans i que en bona part va 

ser un dels èxits, no? des de la creació dels nostres mitjans públics, sinó que estan, 

cada vegada més, incrementant la trinxera que ja existeix a Catalunya.  

La pregunta no és meva. Una altra vegada cito, en aquest cas en Josep Carles Rius, 

«o és que busquen precisament fer aquestes barreres?» Quin és l’objectiu? «Seguir 

creant un univers simbòlic excloent» –estic tornant a citar paraules literals– en què 

milions de catalans no se senten reflectits, amb una part de la realitat 

hiperrepresentada i una altra silenciada, amb criteris que res tenen a veure... 

El president 

Senyora Ribas. 

Marta Ribas Frías 

...amb el periodisme. Quin és l’objectiu?» Acabo, president. Li cito una altra persona, 

Josep Martí: «Potser és que» –també té raó– i diu: «TV3 està deixant...» 

El president 

Senyora Ribas. 

Marta Ribas Frías 
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«...de ser un balcó al món per esdevenir una finestra al pati de llum...» (El president 

retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns moments.)   

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, president. Li torne a dir que totes aquestes opinions em semblen lloables, 

em semblen interessants i, per tant, evidentment les tenim en compte, les tenim 

absolutament en compte –vull dir–, amb alguna discrepància, però per això estan les 

opinions, per a discrepar. Vostè m’ha donat dades i m’ha donat dades d’enquestes 

del CEO. Jo li puc donar, per exemple, dels meus estudis d’audiència o dels estudis 

d’audiència de Kantar que diuen, per exemple, que són 6.200.000 catalans els que 

han vist TV3 aquesta temporada. L’any 2019-2020, 6,2 milions de catalans els que 

alguna vegada han connectat amb TV3 en aquesta temporada, i això significa que 

el 85 per cent de la població catalana 

 

Fitxer 21CCMA2 

ha vist TV3; i si busquen la dada de la corporació, potser 6,6 milions..., 6,8 milions 

de catalans, és a dir, un 93 per cent de la població i al final..., i podem mirar altres 

dades, si vol, que també li podem facilitar, que és el de l’intercanvi que hi ha, quan 

fem determinats programes, entre La Sexta, Telecinco, Antena 3, Televisió 

Espanyola i TV3 i vostè veurà com hi ha gent que està mirant en aquell moment, per 

exemple, TV3, Els matins i que passa a veure el programa d’Arús, o que torne d’Arús 

a TV3, o gent que està mirant per exemple el Telenotícies i està mirant després fins 

i tot El Temps i després, quan fan Supervivientes, es passa a Supervivientes.  

I com que tot això ho analitzem a mesura amb totes les pautes i de bones maneres, 

sabem que el transvasament és brutal; i aleshores diem doncs no sembla que hi ha 

molt de mur, quan la gent canvia tan fàcilment d’opció i quan resulta que, al final, bé 

digitalment o bé en televisió online o en televisió convencional te veuen una gran 

quantitat enorme de catalans. I ja li dic que, per tant, hauríem de parlar-ne més 
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lentament, però que totes les dades no són iguals. Hi ha gent que només agafa 

aquelles dades que li interessen. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment 

de la línia d’èxit del programa Info K per a modificar la 

programació infantil 

323-00271/12 

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre el 

seguiment de la línia d’èxit del programa i Info K i la formula el diputat Rubén 

Wagensberg, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Ruben Wagensberg Ramon 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Les dades d’audiència dels últims mesos han 

corroborat que l’espai informatiu del canal Super3, l’Info K, està tenint més èxit que 

mai. Per tant, saludar i felicitar a la directora del programa, la Laia Servera i, per tant, 

també a tot el seu equip, que fan una feina extraordinària. Des de l’inici del 

confinament el mes de març, va ser líder en consum digital de tota la CCMA, triplicant 

la seva audiència habitual. Aquesta és una dada molt important i que ens diu molt, 

que sigui líder i en l’àmbit digital.  

A l’abril, a més, els bons resultats van continuar i al maig l’Info K va arribar a la millor 

dada de la seva història, 173.000 usuaris únics i 434.000 reproduccions. El programa 

es va saber adaptar a la situació des del primer dia, fent-lo des de casa i reformulant 

i generant continguts al programa per oferir als infants una barreja entre informació 

i participació en les respectives cases. A més, també l’Info K s’ha reforçat com a eina 

pedagògica, donat que s’ha reproduït els seus reportatges a moltíssimes escoles, 

en molts centres educatius i, per tant, també són referents en molts espais escolars 

diaris.  

El programa de continguts infantil és més complex que mai entre canals i plataformes 

diverses i l’Info K sembla que ha trobat com l’espai, no? el lloc ideal després d’un 
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camí molt sòlid de gairebé 20 anys per posicionar el canal Super3 en aquesta disputa 

entre l’audiència més jove, que no és fàcil. I, per tant, ens agradaria saber quina 

previsió i quins objectius hi ha a partir d’ara amb el programa en concret; si hi haurà 

una versió estiuenca donada la nova realitat i l’estiu estrany, no? ens tocarà viure a 

tots plegats i fins al retorn escolar, probablement el mes de setembre i, per últim, si 

aprofitant el model d’èxit de l’Info K, s’està reorganitzant o repensant altres tipus de 

continguts del canal Super3. Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputat. Aquí ha explicat una mica, bé, una 

mica no, ha explicat a bastament vostè com s’ha fet aquest programa i quins han 

estat els resultats i els mèrits. I ja que parlem..., de vegades parlar de mèrits de 

persones concretes no està bé, perquè en certa manera concentres la feina que fa 

molta gent, equips, fins i tot, àrees o direccions en la mateixa televisió, però de 

vegades també cal parlar d’algú, perquè fa molt bé la seua feina i és el cas de la 

Laia Servera, que vostè ha dit. No és que es feia en teletreball des de casa, és que 

ho feia des de la seua cuina, vull dir, i a més, amb una manera de treballar que ha 

funcionat moltíssim i que quan miraves per darrere i deies: «Mare de Déu Senyor, a 

veure si encara cau el pot de l’arròs i li trenca el cap».  

Ha augmentat la durada de dotze, tretze minuts fins a vint minuts. Ha passat de ser 

un programa que abans era merament informatiu a ser un programa de proposta de 

participació per als xiquets i les xiquetes. Vull dir que els infants enviaven propostes, 

vídeos, preguntes i es feia de manera que ara en diríem interactiva. Ha estat el 

programa –com vostè ha dit– més vist al març i el segon programa més vist a l’abril, 

en la carta, en el nostre portal. I, per tant, i finalment un referent, i és veritat també 

per a la comunitat educativa. I, a més a més, Laia Servera feia mentrestant el Volem 

saber. Vull dir que, al final, dius, mira, hi ha gent que realment s’hi deixa la pell i 

treballa molt bé. 

Vostè ja sap que costa moltíssim –i ara entrem a la part podríem dir de derivades i 

conseqüències d’això– costa moltíssim omplir la programació del Súper 3 perquè, si 
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no m’equivoque, un 85 per cent són de sèries i un 15 per cent de producció pròpia. 

La producció pròpia en televisió és caríssima, però comprar sèrie s’ha fet quasi 

impossible, perquè quan vas fora –concretament al Japó– n’hi han nou televisions 

temàtiques, set o vuit temàtiques i tres generalistes, una pública a Espanya, que es 

compren tots els drets. I abans era una mica més fàcil i ara cada vegada és més 

difícil.  

Què tenim pensat? Intentem aprofitar l’èxit d’aquest programa per fer programes de 

contingut més variat. Hem muntat ara un equip de treball que està mirant com salvar, 

com treballar i com recuperar part de la força del Super3, encara que sabem que 

digitalment la manté, aquesta força. I amb això treballarem per mirar a veure, 

aprofitant aquest exemple i aprofitant tot el que ha passat estos dies, per treure les 

lliçons que puguem.  

Versió estiuenca? No és possible, perquè els seus equips fan vacances i després 

perquè nosaltres, precisament com que fan vacances tots, Informatius a l’estiu és 

dificilíssim, dificilíssim quadrar graelles, quadrar el personal, plantilles i, per tant, han 

de tirar mà de tots els seus equips i, per tant, este estiu, em sap molt greu, ja ens 

agradaria, però l’equip ha de descansar i s’ha d’incorporar també a tota l’àrea 

d’informatius per poder permetre, per exemple..., 

El president 

Senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya 

...que els TN continuen tenint qualitat. 

El president 

Val.  

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

recuperació de programes a la graella habitual de Catalunya 

Ràdio i les previsions per a la nova temporada 

323-00265/12 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

les novetats a la programació d’estiu 

323-00270/12 

Passem a la pregunta 4 i 6, en aquest cas, dirigides al director de Catalunya Ràdio, 

sobre la recuperació dels programes a la graella habitual i les previsions per a la 

nova temporada. En primer lloc, té la paraula el diputat Francesc de Dalmases, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Francesc de Dalmases i Thió 

Gràcies, president. Ben tornats, hem tornat menys i, per tant, primer voldríem tenir 

un record per en Manuel Cuyàs, que va tenir una especial vinculació amb la 

corporació. Un record també per a tots els professionals del periodisme que han 

estat víctimes, d’una manera o altra, d’aquesta Covid i un agraïment immens a tots 

els professionals tant de la televisió, com de la ràdio, com de l’Agència Catalana de 

Notícies, que han fet que durant aquesta pandèmia el que segur que no s’ha extingit 

és el periodisme. I parlant de Manuel Cuyàs, jo no sé si precisament en Ferran 

Mascarell, que hi era, ho recordarà en una Nit de les revistes que organitzava 

l’APPEC –i diré el pecat, però no el pecador– algú va proposar un programa de ràdio. 

Era un programa de ràdio avorridíssim. Ja es veia només te l’explicaven que adormia 

i en Cuyàs, fent de Cuyàs, va contestar dient: «Però recordem que els mitjans públics 

sobretot el que necessiten és públic, necessiten persones».  

I precisament la nostra pregunta anava per aquí, perquè nosaltres sabem que fent 

el mateix no s’aconsegueixen resultats diferents, sinó que segurament cal innovar 

constantment per aconseguir resultats millors. I, en aquest sentit, ens agradaria 

preguntar-li, senyor Gordillo, exactament com es produirà la transició cap a aquesta 

recuperació d’una certa normalitat en la graella. I si ja podrem començar a veure, a 

intuir alguns canvis que ens parlin també de com serà la nova temporada. Moltes 

gràcies. 

El president 

Gràcies. Ara seria el torn de la diputada Jenn Díaz, del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Té la paraula. 
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Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Com bé avançava el company de Dalmases, som a punt d’entrar 

a l’estiu i és moment per fer la previsió de les novetats que els mitjans de 

comunicació de la corporació han preparat com a propostes estiuenques i entenem 

que aquest és un any diferent i, per tant, que s’hi adaptarà, la corporació, i no sabem 

el grau de previsió inicial que s’haurà pogut complir després d’aquests tres mesos 

en una situació tan excepcional.  

A més, l’aturada en molts àmbits durant aquestes setmanes farà segur que molts 

continguts, per exemple, culturals o esportius –i faig una aposta per decantar la 

balança cap a les propostes culturals, ja que aquesta pandèmia ha sigut 

especialment greu en el sector cultural– doncs tots aquests exemples –com deia– 

que no estaven previstos que es fessin a l’estiu acabin ocupant bona part de 

l’activitat durant aquests mesos i d’una manera bastant intensiva i per això li volíem 

preguntar, afegint-nos també a la demanda del diputat, com s’ha concebut aquesta 

graella de programes i quines en seran les novetats. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA (Saül Gordillo 
Bernárdez) 
 
Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Jo també volia recordar en Manuel 

Cuyàs, col·laborador de Catalunya Ràdio i de TV3 en aquesta última etapa i amb qui 

alguns de nosaltres aquí presents teníem una relació especial i personal, però també 

a Jordi Garcia Soler, que va ser conseller o membre del consell d’administració de 

l’antiga corporació i que havia fet programes de televisió i de ràdio en els mitjans 

públics del país. Són dues persones que ens han deixat recentment i que, vist el que 

s’ha publicat, demostren que tenien un gran reconeixement social i professional.  

A veure, hi ha un abans i un després de la Covid-19. Després del 14 de març, va 

canviar tot, o sigui, ha canviat tot. La ràdio s’ha transformat. Hem fet més de quaranta 

programes des del confinament. S’han viscut situacions des d’un punt de vista 

tecnològic impensables. Però també això ha tingut un impacte econòmic important. 

Els ingressos de publicitat a la corporació han caigut i això ha fet que el Consell de 



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

Sessió núm. 21 / 19 de juny de 2020 

 

15 

Govern aprovés un pla de contenció pressupostari que ens obliga a tots els mitjans 

–i la ràdio no n’és l’excepció– a retallar el pressupost de continguts en el que queda 

d’any.  

Jo, tot just fins aquesta setmana, he acabat de firmar contractes de la temporada ara 

en curs que s’han hagut de renegociar per no perjudicar els professionals externs 

que tenien aquests contractes amb la ràdio, però sí per renegociar els terminis 

d’entrega i d’alguna manera flexibilitzar –atesa l’excepcionalitat del situació– 

l’entrega d’aquests programes i l’emissió d’aquests programes. Per tant, vol dir que 

encara tota la màquina administrativa de producció de la casa està tot just tancant 

la feina d’aquest trimestre excepcional. Això ens enganxa amb el que en un altre any 

hauria sigut una graella d’estiu normal i que aquest any és atípica pel fet que hi ha 

més competició esportiva que cap altre estiu, la Lliga i la Champions, i, per tant, la 

gent d’Esports tindrà molta més feina aquest estiu que altres estius.  

Nosaltres, des del 14 de març, hem fet decisions de graelles que ens han obligat a 

prendre les decisions dia a dia i setmana a setmana, en les quatre emissores. I 

creiem que, per poder fer tres coses que la direcció de Catalunya Ràdio està 

obligada a fer, això ho haurem de mantenir, aquesta..., està a sobre del contingut, 

no tancar una temporada d’estiu i tancar una temporada de tardor i oblidar-nos-en. 

Per tant, amb les tres condicionants que tenim que és adaptar-nos a la realitat i a les 

necessitats informatives i dels continguts en funció de cada setmana que passa, que 

això ara aquesta setmana té molt a veure amb l’esport; en altres moments, ha tingut 

més a veure amb la cultura, sobretot a l’inici de la crisi de la pandèmia i ara doncs 

és aquesta transició entre major entreteniment, un altre tipus de contingut, perquè 

arriba l’estiu i els hàbits de consum són diferents, però en el fons no hi haurà una 

barrera com les que hi havia altres anys. És un final de curs estrany. És un inici de 

l’estiu estrany i l’inici de la propera temporada també no serà com el convencional.  

L’altra cosa que hem de fer és complir amb el pla de contenció pressupostària i, per 

tant, haurem de prioritzar, perquè tindrem menys pressupost per fer continguts. La 

nostra intenció és, abans de l’agost, poder deixar definit i tancat, amb totes les 

limitacions pressupostàries que tenim, els programes de dilluns a divendres del que 

seria la temporada «regular», entre cometes, i en aquesta temporada regular 
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prioritzar la continuïtat d’alguns dels continguts, però també a prendre nota del que 

hem après durant aquests tres mesos excepcionals, que és servei públic, que és 

suport a la cultura, que és entretenir, perquè la gent ha necessitat més companyia 

que mai, i no abandonar la resta de continguts. 

I l’altra cosa que ens condiciona terriblement, però que crec que ho estem fent bé 

com a empresa és el compliment dels plans de recuperació de l’activitat i anar molt 

de la mà de Prevenció i de riscos per vetllar per la seguretat sanitària dels nostres 

treballadors. Aquest és un equilibri que serà dificilíssim i que nosaltres, des de la 

direcció de Catalunya Ràdio, intentarem que es pugui fer de la manera menys 

estressant i menys carregosa possible, per no tensionar els equips de producció, els 

equips de..., que fan els contractes, a la direcció de continguts, que està treballant 

de manera intensa per gestionar tot això que li dic i, per tant, difícilment podrem fer 

un anunci ara de dir la temporada d’estiu serà així i d’aquí no ens mourem o la 

propera temporada serà aixà, amb aquesta foto, i d’aquí no ens mourem. Com a 

mínim fins al 31 de desembre, haurem de guanyar-nos el sou picant pedra i buscant 

aquest equilibri complicat. Dit això, li puc dir que l’estiu ens llevarem amb Albert 

Segura al matí, que gaudirem de les tardes amb Adam Martín, que farem i serem 

l’emissora oficial del Festival Grec, perquè moltes de les activitats musicals 

 
Fitxer 21CCMA3 

s’emetran en un programa que es diu Cafè Amèrica i que hi haurà Crims, que hi 

haurà La fonda d’en Pep Nogué, el Tot costa i Dies de ràdio, entre molts més altres 

continguts. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

programació musical en català a les emissores i els canals de la 

corporació 

323-00266/12 
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Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio sobre la 

programació musical en català i la formula el diputat Francesc Ten, del Grup 

Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Ben trobats, tots contents. La mirada cultural i lingüística sobre 

la «corpo» i en aquesta comissió no..., crec que no l’hem de perdre mai i ara amb 

més raó, perquè durant el confinament el paper d’acompanyament que ha tingut la 

cultura ha estat fonamental per a les persones i a tot arreu i també a les emissores 

de Catalunya Ràdio i als canals de Televisió de Catalunya. Els ho volem agrair, de 

debò, sincerament. No ens podríem imaginar aquest maleït confinament sense la 

cultura i sense la programació de TV3 i de Catalunya Ràdio. Per tant, la cultura ha 

estat ara, ha passat a ser un actiu per valorar, si és que no ho era, que crec que sí.  

Jo volia preguntar sobre dos aspectes, un al senyor Saül Gordillo i l’altre potser al 

senyor Vicent Sanchis. El primer, hem llegit i hem vist iCatClips, una llista de 

reproducció pròpia de videoclips catalans al canal Youtube d’iCat, faci’ns una mica 

d’explicació, un breu repàs, objectiu, xifres i audiències, no d’aquesta flamant llista, 

sinó de la resta de canals que teniu, que tenim a iCat, com progressa l’aposta, en 

aquest escenari post-Covid o de la Covid, l’aposta per Adolescents, per Rumescu o 

per Generació digital, Estudi iCat, etcètera. Si creu, senyor Gordillo, que la 

consolidació d’iCat passa més que mai pel món digital. Quins objectius es fixa? Si 

passa per productes com aquest?  

I el segon tema, senyor Sanchis, és sobre el balanç musical durant el confinament 

en el Canal 33, un canal que diria que ha recuperat en la seva franja la seva essència 

cultural potent inicial, aquella de naixement que tenia. Creu, senyor Sanchis, que la 

programació d’aquests darrers tres mesos ha significat –com jo ho veig– un revulsiu? 

I si ho corroboren les audiències? I si creu que val la pena mantenir aquest batec de 

programació cultural? A partir del musical, de documentals, de concerts, etcètera, 

de què depèn o de què dependria? Com s’ha gestat aquest aquesta programació? 

Si hi ha participat el sector i, en general, doncs si ens en pot fer una mica de 

valoració. Moltes gràcies. 

El president 
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Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.  

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA 

Gràcies. Senyor diputat, jo crec que l’èxit és combinar les dues coses. Una emissió 

per FM que durant alguns anys iCat precisament per qüestions econòmiques no la 

va poder tenir. I, gràcies a ser una emissora convencional, a posar en valor el que 

durant la travessia del desert va fer iCat, que va ser refugiar-se només en l’entorn 

digital. I ara precisament jo crec que la suma de les dues potencialitats li està donant 

molta empenta a aquesta emissora, de la qual ara en aquest trimestre no tindrem 

EGM, perquè no hi ha EGM per cap emissora de ràdio, també és una excepcionalitat 

d’aquest 2020, però segur que si finalment hi ha la que ha de ser la tercera onada 

de l’any doncs els números seran bons.  

Però els que sí que tenim, de números, ara són els digitals, com vostè pregunta. 

Estem fent una aposta forta per intentar posar en valor tota l’oferta de l’escena 

musical catalana i per generar continguts nous. Tenim xifres modestes quant a 

subscriptors amb les playlists de Rumescu, d’iCat Kids, de Generació digital i 

d’Estudicat, però en canvi durant el confinament vam tenir l’habilitat de canviar el 

format digital del programa Adolescents iCat, fent-lo només des d’una lògica 

audiovisual i no de ràdiovisual i, per tant, una versió amb imatges de ràdio, sinó fer 

una proposta només pensada per a xarxes, perquè la gent jove estava amb el mòbil 

confinada i, per tant, tenia més temps per consumir aquests continguts. I la veritat 

és que ens permetrà encara tancar la temporada amb millors resultats dels que 

tindríem, amb 27.000 subscriptors i més de 5,5 milions de visualitzacions.  

Això, per les xifres modestes del que és la ràdio pública en l’entorn de YouTube, és 

espectacular i, per tant, dir-li que sí, que gràcies a apostes molt populars com 

aquesta, d’altres programes més temàtics, més de ninxol i més de culte, doncs 

també gaudeixen d’un entorn digital que fa que finalment l’Acadèmia de la música i 

l’ICEC, en les reunions periòdiques que fem i l’última és del 19 de maig, doncs 

expressin la seva satisfacció i agraïment pel que fa Catalunya Ràdio, en aquest cas 

iCat, i em podria estendre molt més, però em sembla que tampoc li vull deixar al 

senyor Sanchis que no pugui respondre per la bona feina del Canal 33. 

El president 
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Senyor Sanchis, li queden sis segons.  

El director de Televisió de Catalunya 

Hola. Ja ho comentarem en un altre moment. Però vaja sí que hi ha alguns eixos 

que m’agradaria potser en una pròxima sessió explicar sobre com hem treballat i 

què passa, perquè no podem continuar igual treballant o com podríem continuar 

treballant igual. 

El president 

Em sap greu, senyor Sanchis, però són... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris de 

contractació pública de la corporació 

322-00196/12 

Bé, doncs, passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre 

els criteris de contractació pública a la corporació i la fórmula de diputada Blanca 

Navarro del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Buenos días, señora Llorach. Todo el mundo tiene claro que TV3 era telePujol y 

ahora es teleprocés y cada vez hay menos dudas de que además es teletrespercent. 

Usted sabe que Ciutadans nos caracterizamos por fiscalizar, auditar y revisar el 

gasto del dinero público y TV3, la «corpo», no va a ser una excepción y no vamos a 

aceptar la costumbre del pujolismo de creer que Cataluña y el dinero de los 

catalanes era solo suyo y se lo podían meter en el bolsillo.  

Revisando los contratos públicos, hemos comprobado que ustedes son campeones 

en contratos digitales, es decir, a dedo. Preocupante y más preocupante es que el 

dedo siempre señala como ganador a los mismos. Díganos, señora Llorach, ¿qué 

ocultan las adjudicaciones en las que favorecen a sus amiguetes? ¿O, al revés, qué 

ha hecho en su ya largo mandato para acabar con las redes clientelares de TV3? 

El president 
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Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA (Núria Llorach i 

Boladeras) 

Gràcies, senyor president. Ben trobats i ben trobades a tots després de la darrera 

sessió, que va ser en confinament. Miri, si realment vostè creu que hi ha algun frau 

a la corporació, el que hauria de fer vostè és denunciar-ho a les autoritats judicials. 

El president 

Senyora Navarro, té la paraula. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco 

Pues, mire, de momento hemos empezado a revisar y hemos encontrado ya que las 

corresponsalías en el extranjero se han gastado más de seis millones de euros solo 

en 2019, que todos los contratos se repartieron entre Mediapro –Roures– y Lavinia 

–PSC– y ni han tenido en cuenta a nadie más en el reparto. Que tiene que explicar 

qué paso en la corresponsalía de Londres, que han pagado más de 800.000 euros 

dos veces, una de ellas a Mediapro. Y que la de Washington les ha costado el doble 

en 2019 que en 2017.  

Cada vez entendemos más por qué TV3 es la televisión autonómica pública más 

cara de España, pero es que el top ten de los contratos escandalosos se lo lleva 

Comsa, por más de 3 millones de euros, en la que se presenta solo Comsa, se lo 

dan a Comsa; Comsa, familia Sumarroca, pujolismo, tres per cent. ¿No cree que 

cuando uno se gasta 3 millones de euros de dinero de todos los catalanes, uno tiene 

que comparar precios antes? Pagando las cosas dos veces y gastando los millones 

de esa manera nos dan la razón de que el presupuesto para TV3 debe ser reducido 

al menos a la mitad y más ahora que hay otras prioridades, como es salvar vidas y 

salvar empleos.  

Si a eso le añadimos Triacom, Oriol Carbó, exgerente de TV3, financiación de 

Convergencia, a usted le han oficiado ya, ¿no? de la Audiencia Nacional y le han 

requerido documentación. Adelántenos, señora Llorach, ¿qué nos vamos a 

encontrar si seguimos levantado alfombras? Porque le avanzo que lo haremos y las 

de TV3 se ven bastante grandes y bastante sucias. 
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El president 

Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostè sap com funciona la contractació 

pública? Ho sap? Sap que hi ha una llei, la 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

que diu com s’han de fer, els contractes públics? Tot el que vostè m’ha dit està al 

Portal de la transparència. Tot el que vostè ha dit és que no ha mirat bé els 

contractes, perquè sap que algun d’aquests contractes són plurianuals i vostè està 

parlant com si fos despesa d’un any i, a vegades, són despeses de tres, quatre i cinc 

anys?  

Per tant, senyora diputada, acusar la corporació de frau és acusar-la d’una cosa que 

no és certa. Nosaltres estem auditats. La Sindicatura de Comptes ens audita 

anualment i fem bé la feina i tots els contractes es fan per licitacions públiques. Per 

tant, senyora diputada, nego la major. Tots els contractes es fan sota la Llei de 

Contractes del Sector Públic i es fan amb criteris d’adjudicació que tenen les 

característiques d’aquesta llei. Per tant, com li dic cap problema amb què segueixin 

verificant el que fem, perquè ho fem molt i molt bé. 

El president 

Passem... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el rànquing de 

credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la 

corporació segons GFK 

322-00197/12  

...a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre el rànquing de 

credibilitat i imparcialitat dels informatius dels mitjans de la corporació segons GFK i 

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

Martín Eusebio Barra López 
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Gracias. Buenos días, señor Llorach, sigo con GFK. Hoy voy yo a preguntarle por 

los informativos. Según me dijeron, abro comillas, «los indicadores de credibilidad e 

imparcialidad en los informativos corresponden al tanto por ciento de individuos que 

han valorado cada informativo muy o bastante creíble e imparcial en base al total de 

individuos que los han contestado». Parece correcto, pero la encuesta online 

empieza marcando todos los programas vistos el día anterior cinco minutillos; y se 

valora su calidad de esa manera tan gourmet suya, que les permite cocinar a su 

gusto, y después se centra el cuestionario en tres programas. Si el panelista ha visto 

tres programas o menos le preguntan por ellos, claro, pero si ha visto los informativos 

de otras cadenas y también tres programas de TV3, qué sé yo, de cocina, una 

película, maravilloso programa de deportes, preguntan por los programas de la casa 

y pasan de su opinión por los informativos de otras cadenas. Si, en ocasiones, 

desprecian la opinión de los que se informan en otras cadenas, ¿qué validez tiene 

ese cálculo del que tanto resumen? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Em sembla increïble que segueixin posant en dubte les dades de la multinacional 

GFK, que és una multinacional alemanya amb prestigi arreu d’Europa i que vostès, 

setmana rere setmana, i amb preguntes en aquesta cambra estan intentant posar 

en entredit, no només aquesta empresa multinacional que treballa amb eficàcia a tot 

Europa, sinó als professionals dels treballadors de la corporació que gestionen dia 

a dia aquesta eina.  

Per tant, senyor Barra, li torno a dir, tenen tota la informació, jo crec que he contestat 

vint o vint-i-cinc preguntes i peticions d’informació del seu grup parlamentari, inclús 

els hi he ofert la possibilitat que els gestors, que han guanyat una licitació pública 

per fer aquesta feina, vinguin aquí a la cambra i els expliquin la metodologia que fan 

servir, etcètera. Perquè tot això ho gestionen des d’una empresa externa. Per tant, 

li agrairia que no malmetés el prestigi –com li dic– d’una multinacional europea que 

fa aquesta feina per moltíssimes televisions europees. 

El president 
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Senyor Barra, té la paraula.  

Martín Eusebio Barra López 

No, no todo lo gestiona esa empresa externa, que luego los resultados los analizan 

ustedes, que así me lo dijeron por escrito y ha quedado constancia. Mire, y la GFK, 

sí, sí, siempre dice que la GFK la tiene contratada BBC y otras cadenas maravillosas, 

podrían también contratar a las productoras de la BBC, a ver si cambiaban los 

resultados.  

Miren, me han respondido a las preguntas, no les queda más remedio, pero no me 

han contestado. La última tanda, me dieron unos datos que me habían negado la 

vez anterior y el resto es retórica literaria, sin darme los datos que les pedí. Y le 

repito de nuevo que no hablo mal de los profesionales, que los que hablan más de 

los profesionales son ustedes. Que, para poder presumir de su trabajo, recurren a 

estas trampas de trileru. No se esconda detrás de GFK, hombre, que es una excusa, 

aparte de que nos sale carísimo.  

Yo le recomendaría que, por favor, buscaran la credibilidad y la imparcialidad de TV3 

 

Fitxer 21CCMA4 

seguramente recuperarían esos televidentes que –ya se ha comentado antes– se 

andan perdiendo, recuperarían prestigio e incluso quizá hasta anunciantes, le 

saldrían mejor sus cuentas. Gracias.  

El president 

Senyora Llorach. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Si Catalunya té set milions d’habitants i el director de 

televisió li ha dit que un moment o altre 6,2 milions han passat per algun programa 

de casa nostra, deu voler dir que tan malament no ho fem, senyor diputat. I li reitero, 

l’estudi del GFK valora la credibilitat i la imparcialitat en els informatius. Tinc les 

dades dels darrers anys; són certes. Vostè les pot negar, però són certes.  
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Hi ha un panel de cinc-centes persones que diàriament analitza allò que veu, no allò 

que no veu. Per tant, no poden valorar aquell programa que no veuen. Vostè potser  

sí que valora aquell informatiu que no ha vist de TV3, senzillament per un tuit o per 

alguna acció o per algun notícia del diari. Però aquests cinc-cents panelistes el que 

fan és avaluar allò que diàriament han vist. I si han vist un programa de La Sexta, 

analitzen el programa de La Sexta i si han vist un programa de TV3, analitzen un 

programa de TV3. Li reitero, li torno a oferir la possibilitat de que l’empresa GFK, 

internacional, multinacional, amb prestigi arreu d’Europa pugui venir aquí a contestar 

a les seves preguntes sobre les qüestions que vostè fa sobre el panel. 

El president 

Passem... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris 

emprats en el tractament de l’expresident de la Generalitat Jordi 

Pujol i Soley 

322-00198/12  

...a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre els criteris emprats 

en el tractament de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley i la formula el 

diputat Nacho Martín Blanco del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. En primer lloc, vull sumar-me a les paraules del senyor Gordillo 

i del company Dalmases sobre dos grans professionals del periodisme i sobretot dos 

bellíssimes persones, com són el senyor Jordi Garcia Soler i el senyor Manuel 

Cuyàs, a qui vaig tenir la sort de conèixer i de parlar llargament amb ells.  

Volia parlar, en aquest cas, senyora Llorach, sobre una qüestió que és segurament 

poc objectivable, però que té molt a veure amb la qualitat o la mena de televisió 

pública i de mitjans públics que vostès volen per a Catalunya. La meva pregunta 

òbviament no anirà en el sentit de demanar-li ni cap acció immediata ni per 

descomptat cap retret legal. El que sí que hi ha és una qüestió de plantejament fins 
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i tot moral, de fins a quin punt vostès consideren raonable que en una televisió 

pública que paguem entre tots els ciutadans de Catalunya es dediqui una 

hagiografia, un panegíric a un persona com el senyor Jordi Pujol, que és un evasor 

fiscal confés, una persona que, des del punt de vista moral, doncs ha demostrat més 

aviat poques virtuts que siguin dignes de lloança. A la nostra televisió pública s’ha 

fet un autèntica hagiografia del senyor Pujol, amb un espai en el qual s’ha posat fins 

i tot de relleu la seva frugalitat alimentària. Jo no sé si vostè ha vist..., ha tingut 

l’oportunitat de veure l’espai del Preguntes freqüents dedicat íntegrament al senyor 

Jordi Pujol. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. No he vist cap FAQ dedicat al president Pujol, potser li 

pot donar referències el director de televisió, però jo no en tinc coneixement i no l’he 

vist. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Senyora Llorach, jo esperava si més no que no s’agafi a una qüestió que potser és 

un subterfugi per vostè per no respondre, però el que és evident és que hi ha hagut 

tot un seguit de programes i concretament un Preguntes freqüents en el qual la figura 

del senyor Pujol ha estat absolutament central. S’ha parlat d’ell com un polític de 

primera categoria. S’ha parlat de la seva –insisteixo– frugalitat alimentària. S’ha 

arribat a dir coses que realment són més pròpies de règims teocràtics, en els quals 

es posa en valor la figura del líder espiritual del grup o de la comunitat, en comptes 

d’una televisió pública que ha de donar una informació mínimament veraç, 

mínimament equànime i amb un contrast de parers. El que no pot ser és que en 

aquest programa, en el Preguntes freqüents, que –segons vostè– o no ha existit o 

no l’ha vist, en tot cas es diguin coses com les que s’han dit sobre el senyor Pujol.  
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Per això la meva pregunta –insisteixo– és una pregunta que intento que sigui de la 

màxima profunditat. Quina mena de televisió pública volen vostès per a Catalunya? 

¿Volen vostès una televisió pública, en la qual es faci el que acabo de dir, que és 

literal el que acabo de dir, un panegíric, una hagiografia del senyor Pujol sense cap 

mena de contrast de parers que això que –insisteixo– recorda a entorns, a règims 

diguem-ne o no-democràtics o teocràtics, en els quals s’idealitza un líder espiritual, 

vostès volen per a Catalunya una televisió pública d’aquestes característiques amb 

aquesta falta de d’imparcialitat, amb aquesta falta de veracitat? 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Senyor diputat, jo vull una televisió pública com la que tenim, que no és des de fora 

s’imposen en els treballadors de la casa que fan els informatius quins són els temes 

que s’han de tractar i com s’han de tractar, sinó que són en base a l’actualitat i 

l’interès informatiu que aquests professionals decideixen quins temes tractar i com 

tractar-los. I, en tot cas, és un àmbit de continguts en el qual –com vostè sap– jo no 

soc la competent, però que dono plena credibilitat a la televisió pública que estem 

fent.  

Els informatius són els més creïbles i més imparcials, com demostra l’índex GFK. Ja 

sé que vostès com a grup polític no se’l creuen, aquest índex, però existeix i aquest 

índex és així i per tant jo no sé si vostè considera fer un panegíric el titular del TN 

migdia del dia o TN nit, que el president Pujol va fer 90 anys, diu: «Analitzem la seva 

figura, el polític català més influent de les últimes dècades, fundador de 

Convergència i president de la Generalitat 23 anys, viu ara gairebé en la 

clandestinitat i amb una investigació judicial oberta, després de confessar que tenia 

diners a l’estranger». Jo no crec que això sigui ni blanquejar ni fer un panegíric de 

l’expresident Pujol. En tot cas, deuen ser opinions diferents. Ja li dic, per coses 

concretes sobre continguts de televisió, jo li agrairia que el director, que és el que sí 

que decideix amb el director d’Informatius quins continguts van a la graella i on de 

la graella, doncs li adrecés a ell la pregunta. Gràcies. 

El president 
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Passem...  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament 

informatiu de la figura de l’expresident de la Generalitat Jordi 

Pujol i Soley 

322-00199/12 

...a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre el tractament 

informatiu de la figura de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la formula la 

diputada Beatriz Silva, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Gracias, presidente. Buenos días, señora Llorach, Yo también quiero preguntar 

sobre la cobertura que está dando TV3 al señor Pujol. El 7 de febrero pasado este 

Parlament aprobó una resolución que no solo pedía una cobertura específica, sino 

también adoptar medidas que garantizaran el rigor informativo y contextualizaran las 

apariciones de Jordi Pujol considerando los casos de corrupción, fraude y evasión 

de impuestos que le involucren a él, a su mujer y a sus siete hijos. No solo seguimos 

sin ver esta cobertura especial, sino que vemos que el señor Pujol va apareciendo 

por otros temas, casi siempre en positivo, y al mismo tiempo al presentador del 

Telenotícies, Toni Cruanyes, afirmando que ha habido un linchamiento político 

injustificado de la figura de Jordi Pujol y que espera que las cosas se pongan en su 

sitio.  

Usted sabe que el Libro de estilo prohíbe expresamente a los profesionales de la 

casa hacer manifestaciones de este tipo, porque comprometen la imparcialidad de 

nuestra televisión pública. Quiero saber qué medidas ha tomado en concreto en este 

caso y por qué la corporación no ha hecho una nota aclaratoria, diciendo que no 

asume como propias las declaraciones de un presentador de un espacio tan 

significativo de la casa como es el Telenotícies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.  
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Vostè parla d’un cas concretíssim d’un informatiu. Jo crec 

que la televisió i la ràdio públiques del nostre país han tractat el cas Pujol i la família 

Pujol àmpliament i en milers d’hores de programació. N’hem parlat sempre que hi ha 

hagut alguna novetat com, per exemple, les... –fa deu dies o fa quinze dies– quan 

va ser el seu noranta aniversari. La cobertura que s’ha ofert sempre ha sigut 

exhaustiva i constant de tot el que ha passat al voltant de la figura del l’expresident 

Jordi Pujol. 

A vegades sembla que perquè no hi ha hagut un 30 minuts sobre aquest tema 

significa que TV3 i Catalunya Ràdio han incomplert les missions de servei públic i el 

rigor informatiu en aquest cas i jo nego la major, atenent l’interès informatiu, des de 

TV3 s’han dedicat milers, milers i milers d’hores d’informació al cas Pujol, però no 

només al cas Pujol. A tots els casos de corrupció que hi ha hagut a Catalunya, que 

n’hi han hagut més d’un, malauradament, com el cas Torredembarra, el 3 per cent, 

el Campió, el Casinos, el Clotilde, el Cullell, el de la Rosa, l’Ercros, el Fernándezgate, 

el cas Palau. Per tant, vostè no pot dir que Televisió de Catalunya no és una televisió 

plural i que parla de tots els temes. Televisió de Catalunya és imparcial i jo estic 

segura que el director de televisió, com diu el Llibre d’estil, vetlla pel compliment 

d’aquest Llibre d’estil, perquè és l’obligació dels dos directors dels mitjans vetllar pel 

compliment d’aquest Llibre d’estil. 

El president 

Senyora Silva, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Señora Llorach, yo le estaba preguntando por el caso del señor Cruanyes. Usted no 

me ha contestado. Le quiero recordar que hizo estas afirmaciones en enero pasado, 

que solo hace una semana pudimos verlo haciendo manifestaciones de carácter 

político muy marcadas, que no tienen cabida en el Libro de estilo. No parece que 

usted está haciendo algo y quiero saber si a partir de ahora hará algo, porque lo que 

da la impresión ahora mismo es que son nuestros medios públicos los que han 

asumido que Jordi Pujol es objeto de un linchamiento político injustificado.  
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¿Por qué? Porque seguimos sin ver que nuestra televisión pública explique lo que 

ha implicado la corrupción vinculada al señor Pujol, a su familia y a su formación 

política. Pero es que también vemos piezas, como una del 19 de mayo, donde en el 

Telenotícies nos dan la versión de los abogados de la familia Pujol sin ningún 

contrapeso que, por supuesto, nos dicen que son inocentes o vemos a la señora 

Pilar Rahola afirmando que es un político de primera categoría, que tiene un valioso 

legado que estamos malbaratando, sin que haya nadie que le haga una réplica o un 

contrapeso a unas afirmaciones que son totalmente personales y que, 

afortunadamente, están lejos de representar a la mayoría de la ciudadanía de 

Cataluña. ¿Dónde está el equilibrio informativo, si no hay un contrapeso, si solo se 

dan informaciones a favor del señor Pujol, sin contextualizar todos los casos de 

corrupción en los que envuelto él, su familia y Convergencia Democrática de 

Cataluña? 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Jo crec que qüestionar la professionalitat de Toni 

Cruanyes està fora de context. Toni Cruanyes és un gran professional de la televisió 

pública d’aquest país i segurament vostè treu aquestes paraules de context i en el 

marc de la notícia devien tenir el seu sentit, perquè si no –li reitero– que estic segura 

que el director del mitjà hagués fet alguna acció. Si no s’ha fet, és que no hi ha motiu 

per fer cap acció al respecte.  

I li repeteixo, el fet que no s’hagi elaborat un programa específic, un 30 minuts, que 

és el que vostès demanaven sobre aquest tema, no significa que Televisió de 

Catalunya no hagi cobert abastament amb hores i hores de programació tot el cas, 

per exemple, els vuit mesos que va durar es va poder seguir en directe el judici. Per 

tant, no poden dir que no s’ha informat d’aquest tema de manera imparcial i a 

bastament. I deixi’m reconèixer de nou la figura de Toni Cruanyes com a gran 

professional de casa nostra. 

El president 
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Gràcies.  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la 

representació administrativa en els mapes de diversos espais 

dels mitjans públics 

322-00200/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la 

representació administrativa en els mapes de diversos espais dels mitjans públics i 

la formula del diputat Eduard Pujol del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Té la paraula. 

Eduard Pujol i Bonell 

Bon dia. Presidenta, diputats i diputades, el meu país és Catalunya, soc i vinc del 

Penedès. El Penedès som un paisatge, som un caràcter, som una economia, però 

també som una realitat política; de fet, som vegueria reconeguda per llei des del 

febrer del 2017. La televisió en general i TV3 en concret és molt potent a l’hora de 

reforçar intangibles i els intangibles creen comunitat, cohesionen –com vostè sap– 

reforcen l’autoestima col·lectiva. A la vegada, els mitjans que fan arrel i que generen 

complicitats que van més enllà d’una bona o d’una mala graella, d’una bona o d’una 

mala audiència puntual són els mitjans que tenen la capacitat per fer de mirall. 

Sabem que no hi ha un país únic ni una única mirada. Per aquesta raó, tots els 

territoris, també el Penedès, s’han de veure ben reflectits en els mitjans públics. En 

nom del Penedès, li demano que se’ns tingui present des d’un punt de vista 

geogràfic, humà i econòmic. Li podria parlar del mapa del temps, perquè segurament 

s’hi podria fer una repensada, entenent el Penedès com una unitat geogràfica, que 

ho és, però li vull fer un prec més ampli que convidi a una reflexió en positiu més 

profunda i segurament també més eficaç. Quan la..., –potser és una anècdota, eh?– 

però quan la tele diu al sud de Barcelona referint-se a Sant Sadurní o a les 

Cabanyes, quan la ràdio diu 
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Tarragona, per parlar de l'Arboç o de Vilafranca, al darrere no s'hi amaga cap mà 

negra, això ho sabem. En tot cas, hi trobaríem un mal comú: el desconeixement o el 

«com s'ha fet sempre». Però també és cert que es pot fer millor, perquè es pot fer 

bé. Senzillament és més fàcil i més correcte parlar del Penedès quan s'està parlant 

del Penedès. Tots estem al nord i al sud d'alguna realitat, tots som nord i sud, però 

tots som al centre de la nostra vida. El Penedès és i el Penedès som. Sense fer 

grans escarafalls –li asseguro que no és la meva intenció–, però demanem aquest 

plus de pulcritud o de prendre consciència de la realitat del Penedès per part dels 

nostres mitjans públics. És un prec carregat de sentit comú i de lògica. Com 

organitzem el TN comarques, on queden les vegueries, com fem servir el llenguatge. 

Hi ha camp per córrer, n'estic convençut, ho podem fer bé. TV3 i Catalunya Ràdio 

encara tenen recorregut per excel·lir en aquest paper de gran mirall, el necessitem, 

el mirall de la suma de realitats que conformen Catalunya, que conformen el país. 

Som gent, som clima, som paisatge, i ens volem veure bé en el mirall dels nostres 

mitjans públics. Per això reivindiquem el Penedès i per això demanem, presidenta, 

aquest plus de sensibilitat.  

Gràcies, presidenta. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, president; gràcies, senyor diputat. Celebro que exposi amb un to de tanta 

tanta normalitat la força que tenen els nostres mitjans públics, TV3 i Catalunya 

Ràdio, a l'hora de ser presents a la nostra societat i de jugar aquest paper de 

referència social –tots els països la busquem i la necessitem. El paper que juguem 

en la nostra societat, el paper que juguen TV3 i Catalunya Ràdio, és molt important, 

i, a la força, la responsabilitat que se'n deriva d'aquests mitjans, també. TV3 i 

Catalunya Ràdio tenen valor com a mitjà per com treballen, per com han creat una 

manera d'explicar les coses, per haver creat un llenguatge radiofònic, un llenguatge 

televisiu modern, i en algunes ocasions, inclús, també transgressor. Aquest és l'èxit 
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continuat de TV3 i el gran èxit de Catalunya Ràdio en el balanç que jo en faig des 

de la seva creació l'any 83.  

Però la nostra feina no és únicament haver ajudat a crear un sistema de mitjans propi 

al país ni haver revolucionat els llenguatges radiofònic i teledirigit, que ho hem fet; la 

nostra feina és també ser reflex del nostre país en tota la seva diversitat i en tots els 

seus matisos, com vostè apuntava. Per aquesta raó, hem d'escoltar el territori, i hem 

d'escoltar l'Ebre, les Terres de Ponent, el Pirineu la Catalunya Central o també el 

Penedès, per posar només alguns exemples. Quan des del territori se'ns fan 

consideracions, reflexions, matisos o crítiques.  

El Penedès és un territori amb grans potencialitats –vostè el coneix molt millor que 

jo–, amb una indústria del vi i del cava molt potent, i amb una projecció de futur que 

hem d'acompanyar, com fem amb altres comarques o vegueries del nostre país, de 

Catalunya. Volem ser aquest mirall per a tothom, que tothom s'hi pugui reconèixer. 

I, precisament, un exemple són els mapes, els mapes del temps, que ens donen una 

oportunitat diària de fer-ho. Malgrat que la realitat de les vegueries no és tan 

coneguda per molts ciutadans, és habitual que la utilitzem per definir zones 

geogràfiques. També diem lo del «nord de Tarragona», o el «sud de Barcelona», 

però parlem també de Terres de l'Ebre, de l'Alt Pirineu, de la Catalunya central o del 

Penedès, referències que són importants i presents en alguns programes de 

meteorologia.  

Li dono una primícia: a partir del 29 de juny, el TN comarques estrena un nou espai 

del temps, conduït per Gemma Puig, en què, entre altres novetats, tindrem 

l'ampliació de la possibilitat de mostrar el territori amb més detall, tindrem noves 

pantalles virtuals per presentar imatges i fotografies i peculiaritats meteorològiques 

dels espectadors. I ho farem amb realitat augmentada: posarem volum a l'estat dels 

embassaments...  

El president 

Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

...per exemple, o a la tendència de les temperatures. 
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Per tant, agafo el guant, i sempre aprofitem qualsevol reflexió...  

El president 

Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

...com una oportunitat per millorar com a mitjans públics del nostre país. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'acord amb 

el Departament de Cultura per a impulsar les produccions 

audiovisuals en català 

322-00201/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre l'acord 

amb el Departament de Cultura per impulsar les produccions audiovisuals en català, 

i la formula el diputat Ferran Mascarell, del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Té la paraula. 

Ferran Mascarell i Canalda 

Sí; moltes gràcies, diputades, diputats. El record per tres bons amics: Jordi García-

Soler, Manuel Cuyàs i en Juste de Nin, Lluís Juste de Nin, l'home de la Norma, que 

em penso que és bo que recordem aquí pel seu paper a la Televisió de Catalunya. 

Senyora Llorach, acaben d'explicar molt bé entre el senyor Pujol i vostè mateixa la 

importància de la televisió com a instrument que reflecteix la identitat d'un país, les 

múltiples identitats que composen un país. A la nostra televisió també li demanem 

una altra cosa: que faci de motor de moltes coses. I li hem demanat sempre a TV3 

que sigui un bon motor, una bona locomotora, de l'audiovisual català. Li hem 

demanat també, li demanem també al Departament de Cultura que faci polítiques 

favorables al cinema i a l'audiovisual català, peces imprescindibles per desplegar 
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justament, doncs, una cultura forta, una cultura que sigui capaç de recollir bé el que 

el país és.  

Bé, hem sigut coneixedors de la signatura d'aquest acord entre la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament de Cultura per impulsar la 

producció audiovisual del país. Si no vaig errat, si no ho he entès malament, l'acord 

està orientat a la producció de producte audiovisual nou i per estrenar, si no ho tinc 

mal entès, abans de que acabi l'any. Ens agradaria conèixer les característiques de 

l'acord, els fruits que se n'esperen, les produccions que es calcula que es podran 

aixecar i de quina manera podran ser enquibides en la graella, atesa la circumstància 

de que s'hauran d'estrenar, doncs, dintre d'aquest període en el que estem.  

És un acord que ens sembla positiu, francament positiu, en la línia d'assegurar el 

finançament de la nostra televisió. Per favor, no disminueixin el pressupost de la 

corporació a la meitat, per favor, no ho facin, perquè ens sembla que anem en la 

direcció exactament oposada del que hauria de ser. El nostre és un país amb una 

televisió mal finançada, com ho és un país amb un govern mal finançat, que té 

repercussió notable en la vida de les persones. Per tant, els preguem que ens ajudin 

a tots plegats a que no es produeixi això.  

Celebrem, per tant, en positiu aquest acord amb el Departament de Cultura, i ens 

agradaria que ens expliqués les seves característiques i la seva repercussió. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, em va fer molt feliç poder presentar amb 

la consellera de Cultura el passat 10 de juny aquest acord per fomentar l'audiovisual 

i les obres cinematogràfiques catalanes amb una aportació molt i molt important per 

a la corporació com són 6 milions d'euros per a la producció, com vostè ha dit molt 

bé, per a nous productes audiovisuals, no per a productes que ja tenim a la graella, 

sinó per nous productes audiovisuals. Vaig parlar-ne amb la consellera i li vaig 

demanar que, encara que fos el primer any d'aquesta col·laboració, aquest 

pressupost del Departament de Cultura fos recurrent i que cada any poguéssim tenir 



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

Sessió núm. 21 / 19 de juny de 2020 

 

35 

aquesta aportació extraordinària per part del Departament de Cultura, doncs per al 

nostre sector cultural.  

El sector cultural i la indústria audiovisual del nostre país ha patit molt, i ha patit molt 

també amb la Covid, i, per tant, afrontar aquesta crisi del sector cultural amb aquest 

baló d'oxigen, doncs, sembla que és importantíssim.  

Què en farem d'aquests diners, on aniran? Aniran a la indústria independent. I, 

bàsicament, el director de televisió amb el Departament de Cultura van pactar que 

aquests diners anessin per a sèries d'animació i programes infantils, per a sèries de 

ficció i documentals, per a llargmetratges televisius, per a programes 

d'entreteniment, però que hi hagués una base de contingut cultural, patrimonial, 

literari, lingüístic –la música popular, arts escèniques, visuals–, continguts digitals 

per ser distribuïts en xarxes, videoclips musicals o de difusió de cultura catalana, i 

també documentals per a la televisió i entreteniment de gran format amb contingut 

cultural. 

El paper de la corporació ha estat el d'establir aquesta crida de projectes i 

seleccionar, a partir de criteris de qualitat, valor artístic i cultural, viabilitat, capacitat 

de projecció internacional i d'incidència social, quins seran els millors, els que es 

podran tirar endavant, per poder ser emesos als nostres mitjans. Si volen tenir accés 

a la crida, la tenen penjada a la internet de la corporació, a la pàgina d'internet de la 

corporació. I el que jo espero és que això sigui una petita ajuda a la indústria 

audiovisual, donat que des de la corporació, amb la baixada dels ingressos 

publicitaris que tenim, la projecció feta a final d'any, que serà d'entre 15 i 16 milions, 

la partida que s'ha vist més afectada ha sigut la de producció externa.  

Per tant...  

El president 

Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

...importantíssima aquesta ajuda i...  

El president 
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...se li ha acabat el temps. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

...molt ben rebuda, i que esperem que per a anys següents sigui recurrent. 

El president 

Passem a la següent pregunta...  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la renúncia 

del director de l'Àrea d'Esports de la Corporació 

322-00202/12 

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre la renúncia del director de l'Àrea 

d'Esports, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem. Té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Senyora Llorach, com bé sap, a la passada sessió de la Comissió de Control de la 

Corporació hi va haver un tema, doncs, especialment punyent, polèmic, que diversos 

grups parlamentaris vam preguntar al respecte, com va ser el documental El cas 

Rosell, l’edició que havia patit, amb eliminació de diversos..., d'un parell de 

fragments, que va fer que el director d'aquest documental no el volgués signar. I en 

la resposta del senyor Sanchis en aquell cas, doncs va ser molt clar, i va passar la 

responsabilitat al Christian Garcia, director d'Esports de la corporació, i a més ens 

va instar a demanar que demanéssim que hi comparegués. Així ho vam fer els grups 

parlamentaris, i aquest matí ho hem aprovat per unanimitat, que comparegui.  

La gran sorpresa ha estat quan aquest dilluns ens trobem que el senyor Christian 

Garcia renuncia al seu càrrec. Què ha passat, senyora Llorach?  

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 



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

Sessió núm. 21 / 19 de juny de 2020 

 

37 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, efectivament, aquest dilluns 15 de juny 

el senyor Christian Garcia em va lliurar un escrit presentat la seva renúncia –que jo 

no esperava, li he de ser sincera–, i els motius que argüeix a la carta són motius 

personals. Per tant, no li puc dir altres motius que aquests, que són els que em va 

lliurar a mi dilluns perquè jo, dimarts, ho fes extensiu als membres del consell de 

govern. Per tant, motius personals.  

El president 

Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Evidentment, cadascú pot argumentar-ho com vulgui, però sembla dubtós que siguin 

motius personals, enmig d'aquesta polèmica. Enmig també –potser també hi ha 

afectat– de suposo que discrepàncies respecte, doncs, al paper de la programació 

d'esports en la represa de normalitat en la programació de la corporació, que no és 

prioritzada al canal d'esports, o que no s'està assegurant un programa informatiu 

diari en matèria esportiva, i segur que enmig de discussions internes respecte, 

doncs, a aquestes discrepàncies que vostès mateixos ens expressen a la mateixa 

comissió, no?, sobre qui té les competències en segons quines coses i com es 

creuen aquí al mig.  

Bé, sigui com sigui, jo li faig dues preguntes molt concretes. Una: espero que no hi 

haurà cap intervenció per dificultar que el senyor Christian Garcia, tot i que ja no 

sigui com a director d'Esports de la corporació, vingui a comparèixer a aquesta 

comissió i ens aclareixi què va passar amb el documental El cas Rosell. 

I l'altra, també com a pregunta o petició: potser és un moment per plantejar-se si 

aquesta estructura que va crear el senyor Brauli Duart d'una direcció d'esports a 

banda de les direccions de Televisió de Catalunya i de la ràdio s'ha de mantenir; vull 

dir, si s'ha de substituir o no per una altra persona el senyor Christian Garcia o revisar 

aquesta estructura i retornar-la a la lògica del que planteja més aviat la llei de la 

corporació, que no és amb tantes direccions paral·leles, no?, o a la mateixa alçada 

que la de la direcció de Televisió de Catalunya o de Catalunya Ràdio, que fa, com 

se'ns ha evidenciat constantment, que hi hagi discrepàncies de criteris amb temes 

que són de contingut de programació i d'informació, i que creiem que haurien de 
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recaure en les direccions dels mitjans de comunicació i no en una direcció a banda 

en el cas d'Esports. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, pel que fa a la intervenció del senyor 

Christian Garcia, vostès l'acaben d'aprovar, i si el convoquen per a la propera sessió 

que, si no m'equivoco, està convocada per al dia 10 de juliol, em sembla, doncs el 

senyor Christian Garcia compareixerà i els explicarà el perquè va editar d'aquella 

manera el contingut.  

I pel que fa a replantejar-nos l'estructura, el consell de govern encara no ha pres una 

decisió al respecte. En vàrem parlar l'altre dia; en seguirem parlant. El senyor 

Christian Garcia segueix a la casa exercint el càrrec fins a l'1 de juliol, i després 

seguirà lligat a la casa, perquè és una persona amb un contracte laboral a la casa, 

i, per tant, serà en el si del consell de govern que discutirem aquest extrem i 

prendrem una decisió.  

L'únic canvi de continguts –i vostè té raó en això– que no està sota la direcció dels 

directors dels mitjans 

Fitxer 21CCMA6 

és l'àmbit d'esports. Per tant, farem les nostres reflexions i prendrem una decisió al 

respecte, que és el que ens toca com a consell de govern de la corporació. 

El president 

Passem a la següent pregunta...  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la 

reorganització de l'àmbit esportiu de la Corporació 

322-00203/12 
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...dirigida a la presidenta en funcions, sobre la reorganització de l'àmbit esportiu de 

la corporació, i la fórmula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana. Té la paraula.  

Raquel Sans Guerra 

Gràcies president. Presidenta, molt en la línia del que comentava la diputada que 

m'ha precedit, dilluns passat vam saber que el director d'Esports de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, Christian Garcia Montagut, havia presentat la 

renúncia, com bé s'ha dit, per motius personals, i que aquesta renúncia serà efectiva 

a partir de l'1 de juliol. Com que tots vostès també van ser presents a la sessió 

anterior de la comissió de control, doncs no cal que recordem el debat que vam tenir 

sobre el documental de TV3 de El cas Rosell. Vam constatar que la producció i 

l'emissió del documental van estar envoltades de tensions, i també vam poder 

escoltar l'afirmació del director de TV3 aquí mateix que si fos per ell el documental 

no s'hauria emès. Encara que Christian Garcia hagi tingut motius personals per 

presentar la renúncia com a director d'Esports, ens costa molt no relacionar aquesta 

notícia amb l'afer del documental, no perquè una cosa sigui conseqüència de l'altre 

sinó perquè molt probablement el cas del documental, que no el cas Rossell, és la 

punta de l'iceberg de problemes més profunds. 

Ja quan el 2017 la corporació va situar la Direcció d'Esports en el mateix rang que 

les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio, alguna cosa costava d'entendre. En uns 

moments en què els continguts esportius perdien pes en les radiotelevisions 

públiques de tot arreu, per raons externes, aquí anàvem d'alguna manera en contra 

direcció. Els continguts i les audiències d'Esport3, dels quals hem parlat alguna 

vegada, jo crec que també es mereixen una reflexió.  

En definitiva, tot indica que la renúncia del cap d'Esports podria ser un punt d'inflexió 

que donés pas a una estructura, un repartiment de pesos, com deia la diputada 

Ribas, més lògic i més fàcil d'entendre, tant dins com fora de la corporació. 

Segurament, quan les coses s'entenen, doncs, comencen a anar més bé. Però que 

no s'entengui cap de les nostres afirmacions com una censura a la feina de Christian 

Garcia ni tampoc una crítica als treballadors d'esports de la corporació, a tots els 

quals hem d'agrair la feina i, evidentment, l'esforç. Com tampoc s'entenguin com un 
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menyspreu pels continguts esportius de la radiotelevisió pública, sinó tot el contrari. 

No tenim cap dubte que l'esport aporta entreteniment, valors i cohesió social, i que 

és un dels continguts imprescindibles també a la televisió. Per tant, el que ens 

agradaria saber ja ho ha respost una mica en aquest sentit, però és si hi haurà alguna 

reorganització en l'àmbit esportiu de la corporació, i, si és així, quin abast tindrà. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, ja fa unes setmanes que s'havia 

encarregat l'Àrea d'Esports un pla estratègic per a l'àmbit esportiu de la corporació. 

Jo penso que hi hem de fer la reflexió amb el consell de govern; la decisió no està 

presa. El que està clar és que la reorganització d'aquest àmbit esportiu serà en funció 

dels objectius i de les prioritats que tingui actualment la corporació i no estaran 

vinculades a la renúncia d'aquest director. Jo, personalment –i és un debat que he 

mantingut amb els companys del consell de govern–, crec que no es pot prescindir, 

per exemple, del canal Esport3, que és un canal que sí que ha abaixat les seves 

audiències per està al mateix nivell que Teledeporte. Han baixat, però segurament 

això és així perquè tot el que són continguts premium esportius en aquests moments 

estan en canals privats, i, per tant, els canals públics o les televisions en obert no 

disposem d'aquest tipus de contingut.  

Però jo tinc clar que la televisió del meu país, la televisió pública ha de tenir esport 

català i esport en català, les dues coses. I això és servei públic i això ens pertoca. I 

més amb les dades preocupants de l'últim informe de la Plataforma per la Llengua, 

que va sortir ahir o abans d'ahir. I, per tant, jo crec que no ens podem permetre 

recular en els àmbits de la normalització de l'ús del català, i, per tant, en la difusió 

de continguts esportius per televisió, tampoc.  

Per tant, estem treballant, estem repensant l'Àrea d'Esports de la casa, i estic segura 

que amb els meus companys del consell de govern la redefinirem, si és que cal, de 
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manera que protegim aquest servei públic que el Parlament de Catalunya ens ha 

encomanat. 

El president 

La següent pregunta...  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les 

modificacions de la graella de programació per a la pròxima 

temporada 

322-00204/12 

...va dirigida a la presidenta en funcions, sobre les modificacions de la graella de 

programació per a la pròxima temporada, i la formula la diputada Raquel Sans, del 

grup Parlamentari República. Té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Seguim, presidenta... Compartim, eh?, efectivament, la 

necessitat de tenir esport català i en català. Vull dir, coincidim plenament en aquesta 

necessitat de servei públic.  

Canviem de tema, perquè som a punt d'entrar en una situació –alguns parlen de 

«nova normalitat»; a nosaltres no ens agrada el concepte; segurament hauríem de 

parlar d'una nova realitat– i això ens fa pensar també de cara al setembre, i, per tant, 

també de cara a la propera temporada, malgrat que abans el senyor Gordillo ens 

parlava, doncs, que la línia enguany serà molt poc definida o no tan definida com ho 

és habitualment. Aquesta realitat, doncs, també s'haurà de fer efectiva a la 

corporació. Ens consten tots els canvis a nivell de producció, de contingut i 

d'organització interna que ha hagut de fer la corporació en els darrers mesos –n'hem 

parlat abans. I també estem veient que la situació de desescalada, doncs, va portant 

tornar, en aquest cas sí, a la normalitat en la manera de funcionar de l'empresa. 

Sabem que l'estiu, com ho ha estat la primavera, serà diferent al que s'havia vist 

inicialment, però voldríem fer èmfasi en què passarà a partir del setembre, eh? 

Sabem que serà un estiu diferent, doncs tindrem competicions esportives, tindrem 
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la Champions, com ens deia el senyor Gordillo, durant l'estiu, però sí que ens 

agradaria posar èmfasi en què passarà a partir del setembre. 

Per una banda –també se n'ha parlat–, el problema econòmic derivat de la davallada 

en ingressos per publicitat sabem que serà un dels factors que condicionarà la 

propera temporada, però segurament les mesures sanitàries que s'hauran de 

complir també repercutiran d'alguna manera, no?, en la forma de treball o en 

l'organització de l'empresa.  

Quan falten, doncs, un parell de mesos llargs per estrenar la propera temporada, 

prevista per al 31 d'agost, voldríem saber concretament quines reestructuracions 

s'estan fent a nivell organitzatiu per tal de poder recuperar la producció d'abans de 

la situació de la pandèmia, complint en aquest cas les mesures de seguretat que 

marquen des de Salut; quina previsió global a nivell de continguts han fet per a la 

tardor, després d'una primavera, com hem vist, amb canvis i amb supressions 

forçades, i saber també si hi haurà novetats en les maneres de treballar dins 

l'empresa que obriran la porta, doncs, a continuar, per exemple, amb el teletreball o 

amb altres formes de producció que ja s'han fet durant aquests mesos.  

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.  

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, se'm fa difícil saber com estarem al 

setembre, perquè crec que és..., la bola de vidre no la té ningú i no sabem com 

evolucionarà tot plegat. Nosaltres, el 8 d'abril, vàrem aprovar, el consell de govern, 

un pla de recuperació de l'activitat que setmana a setmana es va actualitzant. I 

aquest pla té una visió integradora, i són els directors dels mitjans els que posen 

sobre la taula quins programes volen recuperar i quan, i a partir d'aquí, des dels 

estàndards de protecció de la salut que seguim, del Departament de Salut, doncs, 

anem fent, avançant en els diferents àmbits.  

Per exemple –un exemple–, la setmana que ve, no, l’altra, si jo no m'equivoco –el 

director en deu tenir més..., d'això– retorna el Telenotícies Comarques. Doncs bé, 
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retorna en el moment que la direcció d'informatius ha considerat que tenia la plantilla 

suficient per poder retornar. Tot això conservant com a element organitzatiu bàsic, 

com marca la Generalitat de Catalunya, el teletreball. Per tant, hi han àrees que és 

més fàcil retornar a la normalitat, perquè ja estan treballant des de casa, i són àrees 

com l'administrativa o l'àrea jurídica, que poden fer molt més teletreball, que altres 

àrees de la casa. Potser a nivell de ràdio és més fàcil fer ràdio des de casa, i això 

s'ha demostrat perquè s'ha fet durant aquests mesos, i la televisió és més 

complicada. I nosaltres hem tingut uns serveis presencials –ho dic ara de memòria– 

durant el mes, diguem-ne, més dur de la pandèmia, hem tingut diàriament, al ser 

servei essencial, unes 450, 500 persones presencials treballant. Tot això amb totes 

les mesures de seguretat que comporten. Per tant, en aquests moments, des de 

prevenció estan estudiant espais. No hi cabem tothom; si fem cas de les mesures 

de prevenció, que hem d'estar a un metre i mig un treballador i una treballadora de 

la resta de companys i companyes, no s'hi cap. Per tant, per això dic que un element 

organitzatiu important seguirà sent el teletreball. I, per tant, com ho fem? Doncs la 

desescalada la fem primant sobretot la seguretat dels nostres treballadors i 

treballadores i prioritzant allò que els directors dels mitjans prioritzen per recuperar 

la graella. Per tant, ha sigut una decisió de la direcció de televisió que...  

El president 

Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

Doncs, cada un dels directors ha prioritzat com ho fa, i segurament això que deia el 

director...  

El president 

Se li ha acabat el temps, senyora Llorach. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA 

...de la ràdio, haurem de buscar un equilibri per poder donar servei absolutament a 

tothom i a tot. 

El president 
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Passem a la següent pregunta...  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'entrevista 

a un condemnat per col·laboració amb ETA en el programa 

Preguntes freqüents 

323-00259/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre l'entrevista a un condemnat 

per col·laboració amb ETA en el programa Preguntes freqüents, i la formula el diputat 

Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.  

Ignacio Martín Blanco 

Sí; gracias, presidente. Buenos días, señor Sanchis. Bien, hoy, en primer lugar, 

quiero empezar esta pregunta haciendo un especial recuerdo a las víctimas, a las 

veintiuna víctimas mortales del atentado de Hipercor, que hoy se conmemoran los 

treinta y tres años de aquella matanza de la banda terrorista ETA en nuestra ciudad, 

y creo que es imprescindible que le rindamos este pequeño homenaje desde esta 

cámara. 

Dicho lo cual, y, por supuesto, pidiendo el rigor de que nadie pretenda establecer la 

más mínima relación de causalidad entre este recuerdo y lo que viene ahora –quiero 

que quede meridianamente claro que aquí no hay ninguna pretensión de hacerlo–, 

sino simplemente le quiero hacer una observación en la línea…, abundando en lo 

que le decía antes a la señora Llorach: ¿qué tipo de medios de comunicación 

públicos quieren ustedes para Cataluña, señor Sanchis?  

Yo, sinceramente, creo que un medio de comunicación público como TV3 no puede 

darle, dispensarle un trato como el que hace dos semanas se le dispensó al etarra 

Pello Alcantarilla, un hombre que fue condenado en Francia a diez años de prisión 

por colaboración con banda armada, y al que se entrevistó en TV3 para acusar al 

señor, al coronel Pérez de los Cobos, con motivo de su reciente destitución por el 

Ministerio de Interior, entrevista en la cual el señor Alcantarilla vertió todo tipo de 

infundios, de especulaciones, y en TV3 la conductora en ningún momento le dijo: 

«Oiga, lo que está usted diciendo son acusaciones muy graves.» Y, por supuesto, 

no le recordó en ningún momento que su pretensión de haber sido torturado por la 
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Guardia Civil quedó descartada meridianamente por la justicia francesa, ya no por 

la española, sino por la justicia francesa. 

¿Cómo es posible que en TV3 se entreviste a un condenado por diez años por 

terrorismo en Francia y no se le recuerde en ningún momento que sus acusaciones, 

las que está vertiendo en la televisión pública que pagamos todos los catalanes, son 

sencillamente mentira? Yo creo que los catalanes merecemos otro tipo de medios 

de comunicación.  

Sinceramente, la entrevista que se le hizo al señor Alcantarilla me parece abyecta. 

Se le trató con una amabilidad que le hizo sentir cómodo. Me hizo recordar un 

artículo del escritor, articulista e intelectual catalán, el señor Ferran Toutain, que 

hace ya quince años escribió un artículo en El País que se titulaba «Como en casa», 

con motivo de la entrevista de la señora Terribas, por entonces presentadora del 

programa La nit al dia, del Canal 33, al señor Otegi. Ya hace quince años 

entrevistaba al señor Otegi y el señor Otegi se sentía en TV3 como en casa. Yo no 

quiero unos medios públicos de mi comunidad autónoma en donde los terroristas se 

sientan como en casa. Primero, el señor Otegi, todos los demás que han pasado, y 

el otro día, de forma pornográfica, el señor Alcantarilla. ¿Usted quiere eso, señor 

Sanchis, quiere unos medios públicos en los que los terroristas se sientan como en 

casa?  

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Senyor diputat, jo vull que uns mitjans de comunicació que donen 

veu a tot el món, i que si hi ha alguna acusació que faça qualsevol persona, fins i tot 

aquelles persones que han complert condemna per pertànyer a una organització 

armada, puguen expressar-se i dir el que pensen en un cas concret, i només faltaria. 

Això que se senten com a casa és una opinió subjectiva de vostè, que em sembla 

molt feridora, o de qualsevol altre senyor, però que, mire, com aquí s'ha d'aguantar 

tot, doncs ho aguantem també.  
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Vostè sap exactament quina relació va tindre el senyor Diego Pérez de los Cobos 

amb acusacions de tortures, prèvies a aquesta acusació d'aquest senyor? Ho sap? 

Vostè sap que aquest senyor ja tenia en el seu currículum una acusació de tortures 

que l'Audiència Provincial de Bilbao va denegar perquè no estava acreditada amb 

prou proves però que després, finalment, sí que va acceptar en el cas també de 

l'acusat de pertinença a banda armada, Kepa Urra, i va condemnar a tres agents de 

la Guàrdia Civil amb una condemna sense precedents que, finalment –finalment–, 

va ser indultada pel Govern de José María Aznar? Vostè sap tot això? Vostè alguna 

vegada ha parlat, per exemple, amb el senyor Martxelo Otamendi, que actualment 

dirigeix un diari que es diu Berria i que abans es deia Egunkaria, i que va ser víctima 

d'una 

 

Fitxer 21CCMA7 

instrucció absolutament nefasta, que fins i tot després la sentència de l'Audiència 

Nacional va reconèixer, i que va ser objecte de tortures? I alguna vegada li ha 

preguntat exactament a aquest senyor, que tampoc li va reconèixer cap tribunal que 

havia estat objecte de tortures, qui el va torturar i com el va torturar? S’ha llegit tots 

aquests dos casos?  

I aleshores li diré: quina televisió vull jo? Doncs mire, senyor diputat, vull una televisió 

en què aquestes coses es puguen explicar; vull una televisió en què no se censure 

ni es manipule l'opinió d'una persona només per la seua trajectòria; vull una televisió 

que done peu perquè puga parlar tot el món i fer-ho amb llibertat; vull una televisió, 

finalment –i ja acabe–, en que ningú se puga sentir com a casa, i ningú se puga 

sentir com a casa, vull dir que les entrevistes sempre es fan amb respecte però 

també d'una manera incisiva, que és com es fan totes les entrevistes, o s'intenten 

fer, a TV3.  

I, senyor diputat, el que no pot ser és que per la trajectòria d'una persona, perquè 

haja complert la condemna que hagi tingut o deixe de tenir, aquesta persona després 

no es puga expressar. I això no passa en TV3, i crec que no continuarà passant 

mentre jo la puga dirigir.  
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I, de tota manera, li agrairia –li agrairia– que quan parlem d'aquests temes no faça 

referència –ni que vinga a conte, perquè no vindrà a conte, perquè segurament vostè 

ho podia dir abans de començar la sessió– a víctimes del terrorisme que amb la seua 

absolutament justa indignació posades aquí al mig sembla que siguen encara més 

per semblar que TV3 és la casa dels terroristes, perquè són terroristes, i mire què 

va passar a Hipercor. Això a mi, senyor diputat, sí que em sembla una autèntica 

obscenitat. 

Moltes gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis... (Ignacio Martín Blanco demana per parlar.) Per què em demana 

la paraula? 

Ignacio Martín Blanco 

Per contradiccions. 

(Pausa.)  

El president 

Trenta segons.  

Ignacio Martín Blanco 

No entrarem en la dialèctica, en el pugilat dialèctic amb el senyor Sanchis, però sí 

que hi ha una qüestió: el que no es pot fer és continuar encara dient coses sobre el 

senyor Pérez de los Cobos que són falses. El senyor Pérez de los Cobos en cap cas 

ha estat condemnat per tortures, i no es pot dir «no, no va ser condemnat ell però sí 

uns altres tres guàrdies civils». Home, això no és seriós, senyor Sanchis, si us plau. 

El senyor Pérez de los Cobos mai no ha estat condemnat per tortures. Vostès poden 

intentar des de TV3 esbombar aquesta idea, i vostè venir aquí en comissió a dir-nos 

que, això, «si més no hi ha dubtes, perquè hi va haver tres guàrdies civils...»  

El president 

Quedar clar, senyor Martín Blanco. 

Ignacio Martín Blanco 
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Si us plau, siguem seriosos. 

El director de Televisió de Catalunya  

Senyor Martín Blanco, jo soc més seriós que vostè, perquè no diré mai 

«contradiccions» quan segurament és tornar a insistir en el tema. El senyor Pérez 

de los Cobos va ser jutjat per això, i només que s'ha de llegir vostè la sentència. I el 

senyor Pérez de los Cobos ha estat acusat... I, a més, li faré una altra pregunta, molt 

ràpida, respecte al mateix tema.  

El president 

No, no... 

El director de Televisió de Catalunya  

Quants informes d’Amnistia Internacional han parlat de tortures en Espanya –

perdone, li faig la mateixa pregunta– i quantes vegades hi ha hagut una sentència 

condemnatòria, després de tantes i tantes...  

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya  

...acusacions?  

El president 

...també... 

El director de Televisió de Catalunya  

També s'hauria de mirar vostè això, que és periodista.  

El president  

ha quedat clar. Però això no és un diàleg etern. 

El director de Televisió de Catalunya  

Evidentment. Estàvem parlant per... 

El president 
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Passem a la següent pregunta...  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'entrevista 

a Jaume Roures en el programa Preguntes freqüents 

323-00260/12 

–aviam si la trobo– dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre l'entrevista a 

Jaume Roures en el programa Preguntes freqüents, i la formula la diputada Sonia 

Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gràcies, senyor president. Bon dia, i ben tornats. En primer lugar, quería sumarme 

a las condolencias expresadas ya por los compañeros por las pérdidas que hemos 

tenido en las últimas semanas, y muy especialmente la pérdida que acabamos de 

conocer, una gran pérdida para la cultura catalana, como es el escritor Carlos Ruiz 

Zafón.  

En segundo lugar, quería expresar la vergüenza que he sentido cuando la presidenta 

de los medios públicos catalanes ha aludido a un informe de Plataforma per la 

Llengua como si fuera, vamos, el colmo del rigor científico; que Plataforma per la 

Llengua es al rigor científico con lo que TV3 es a la pluralidad política, exactamente 

lo mismo. Por favor, que han espiado a niños en el colegio, no los cite como fuente 

de autoridad.  

Bueno, yendo ya a la pregunta, en la última sesión de control comenté lo curioso 

que resultaba que el fragmento censurado en el documental El cas Rosell fuera 

precisamente el que hablaba de Jaume Roures. Y hoy seguimos con curiosidades, 

porque el 30 de mayo invitaron al señor Roures al Preguntes freqüents y no le 

preguntaran nada sobre este documental pese a que había levantado bastante 

atención mediática. Y, bueno, quien dice que lo invitaron dice que se autoinvitó, 

porque en realidad el señor Roures es el dueño de la productora del Preguntes 

freqüents. Y, mire, si TV3 fuera a una televisión privada pues no tendría nada que 

decir, pero como resulta que es pública, aunque no lo parezca –y digo que aunque 

no lo parezca, no por lo que nos cuesta, que es un dineral, sino porque en realidad 

parece un canal temático anti-España–, pues bueno, me parece que esto que está 
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pasando es bastante grave. Y lo más curioso de todo es que invitaron al señor 

Roures para hablar de la Guardia Civil. Señor Sanchis, ¿me puede explicar qué tipo 

de «experteza» tiene el señor Roures sobre la Guardia Civil para que lo inviten en 

TV3 a hablar de esto? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, senyor president. Expertesa, no ho sé; experiència, prou. I li explicaré 

immediatament per què, perquè resulta que va ser director i ha estat director de 

diferents documentals, però sobretot d'un, Las alcantarillas del Estado, que vostè 

deu recordar i que parlava precisament de policia patriòtica.  

I si vol, després, ja que em parlat de tortures, també parlarem sobre policia patriòtica, 

perquè es veu que és un terme que ara s'ha posat de moda, i es veu que això va de 

debò. I el senyor Roures, que sí que va parlar, ràpidament –ràpidament, perquè si 

no hauríem necessitat també de resposta, perquè estem parlant d'un debat, d’una 

polèmica contínua, referit a aquest documental–, bàsicament va parlar d'això.  

Vostè diu que es va autoconvidar. I a mi m'agradaria que quan fan aquesta mena 

de... –«perquè és l'amo», diu vostè–, a mi m'agradaria que quan vostès fan aquesta 

mena d'afirmacions, que semblen més de premsa superficial o gent divertida, que 

pensen el que diuen. Si realment és l'amo, quina contracte hi ha hagut de venda de 

El Terrat respecte a Mediapro? Quina propietat té el senyor Roures respecte a 

Mediapro, i, per tant, respecte a El Terrat, si és el propietari de veritat? I després 

pensar, com jo ho pense, que els professionals que treballen al FAQS són prou 

competents per cridar aquelles persones que l'actualitat requereix i no obeeixen a 

toc de «pito», com diu vostè, d'algú que no sap vostè ni tan sols si és el seu amo. 

El president 

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 
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Sí, claro, señor Sanchis, el documental sobre las cloacas del Estado que, 

curiosamente, TV3 le compró al señor Roures. Es evidente que es que este señor 

hace el agosto con ustedes. Mire, el señor Roures vertió acusaciones muy graves 

en TV3 como que la Guardia Civil tiene por costumbre torturar y hacer informes 

falsos, y estas acusaciones son tan graves que ya algunas asociaciones de la 

Guardia Civil se han planteado presentar querellas.  

Pero bueno, al margen de eso, esto apuntala lo que yo le decía en la primera parte 

de mi intervención, que es que TV3 parece un canal temático anti-España. Cuando 

España aparece en TV3 siempre es como el perverso Estado español, fuente de 

todo mal. Y para eso, pues les da igual entrevistar a un magnate de la comunicación 

o a los terroristas que suelen aparecer por sus platós. En TV3, la policía y la Guardia 

Civil son torturadores, y, sin embargo, los terroristas pues son unos luchadores por 

la libertad que a lo mejor han tenido un problemilla en el pasado, o también son unos 

grandes reservas del independentismo.  

Mire, la realidad es que, afortunadamente, para la mayoría de los ciudadanos la 

Guardia Civil y la policía son instituciones bien valoradas y los terroristas, unos 

miserables asesinos. Y hoy, evidentemente, me sumo también al homenaje a las 

víctimas que hace treinta y tres años perdieron la vida.  

Mire, yo le reconozco que a mí me costaría mucho tener enfrente a una persona que 

ha secuestrado y que ha asesinado y que además no se ha repetido. Entonces, 

quería preguntarle el porqué de esa querencia de TV3 a entrevistar a personas 

condenadas por terrorismo.  

Gracias. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, president. Continua vostè amb unes afirmacions que realment resulten, no 

diria sorprenents, perquè les fa sempre, però sí almenys curioses. «El senyor Roures 

fa l'agost amb vostè.» Doncs jo també li diria: mire vostè quina relació de propietat 

té el senyor Jaume Roures amb Mediapro; mire vostè el volum empresarial, el volum 
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d'ingressos que té aquesta empresa, i mire vostè si fa l'agost amb TV3 i de quines 

quantitats parlem. I si vostès diuen amb tanta contundència «sí», si us plau, m'ho 

demostren. Perquè és que si no, al final haurem d’anar demostrant les coses.  

Després, aquesta caricatura continua quan vostè parla i arriba a dir que –perquè és 

que ho arriba a dir així–: «Vostès són amics dels terroristes i estan contra la Guàrdia 

Civil.» I jo li dic –i jo li dic–: no, no, és fantàstic que vostè diga això. Però si cada u 

fora responsable de les seves paraules, realment vostè hauria de fer una certa 

reflexió –hauria de fer una certa reflexió.  

Vostè diu que som l'anti-Espanya i que ajudem els anti-Espanya. I això em recorda 

l'entrevista que..., bé, l’entrevista, no, el vídeo que l'altre dia vam poder veure de 

l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, parlant del dimoni, de l'anti-Espanya, 

del no sé què. Sap qui utilitzava aquesta paraula de l'«anti-Espanya»? Sap quina 

trajectòria té aquesta paraula de l'«anti-Espanya»? Sap què vol dir l'anti-Espanya? 

Sap què vol dir? Que senzillament els discrepants, els que presenten realitats 

diferents, els que miren de, més o menys, ser heterodoxos amb totes les creences 

seculars d'aquesta Espanya que intenta retratar vostè i que sempre acaba sent el 

mateix..., doncs mire, doncs sí, tota aquesta gent és l'anti-Espanya, la que s'ha 

exiliat, la que ha anat a la presó, la que no ha tingut més remei, moltes vegades, que 

patir per tindre opinions. I estem molt contents de representar tan bé –tan bé– 

aquesta anti-Espanya.  

(Sonia Sierra Infante demana per parlar.)  

Per contradiccions, senyor president.  

El president 

Senyor... 

Sonia Sierra Infante 

Sí, per contradiccions. És que m’ha acusat de coses que són absolutament mentida, 

és que... 

El president 

Senyora Sierra...  
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Sonia Sierra Infante 

Bueno, claro, si el señor Sanchis...  

El president 

Deu... 

Sonia Sierra Infante 

...tiene libertad para venir aquí y poner en mi boca cosas que en ningún momento 

he dicho… Yo lo que pediría un poco de rigor. En ningún momento de mi intervención 

he dicho, por ejemplo, que son los amigos de los terroristas. No sé si sabe lo que 

significa la palabra «querencia». Si no, le recomiendo que lo busque en el 

diccionario. He pedido: ¿qué querencia tiene TV3 para entrevistar terroristas?, que 

es muy diferente a decir que son los amigos de los terroristas. Yo le pediría un poco 

de rigor a la hora de intervenir y dirigirse a esta diputada. 

Gracias. 

El director de Televisió de Catalunya  

Supose –supose–, senyora diputada, que si se senten com a casa –que si se senten 

com a casa– és que som amics, perquè no se sent ningú com a casa en casa d'un 

enemic. 

Sonia Sierra Infante 

Eso yo no lo he dicho. 

El director de Televisió de Catalunya  

M’és igual, ho ha dit el seu grup. (Veus de fons.) M'és igual, ho ha dit el seu grup. I, 

perdone, repassarem exactament les paraules que ha dit vostè, i a veure quina 

conclusió immediata puc haver-ne tret jo, o qualsevol persona mínimament 

intel·ligent. Repassarem les seves declaracions i mirarem quina... Si vostès 

defensen aquests i ataquen aquests, si vostès defensen l'anti-Espanya... Home, 

supose que si els defensem és que som amics... 

El president 

Senyor Sanchis... 
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El director de Televisió de Catalunya  

...perquè és que no defensem els enemics, no? 

El president 

...ja ha quedat clar. 

El director de Televisió de Catalunya  

D'acord, d'acord. No, ho miraré, ho sentiré... 

(Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.)  

El president 

Senyora Sànchez.  

Natàlia Sànchez Dipp 

Li demano la paraula per una qüestió d'ordre. No tinc cap intenció d'afegir més 

espectacle a aquesta qüestió, però li demanaria al president que per una qüestió de 

rigor faci complir les seves funcions en l'ordenació d'aquest debat, si us plau, i no 

doni a un grup parlamentari que té sis preguntes un temps de paraula per 

contradiccions que és evident que no és l'adequat. 

El president 

Perquè hem demana la paraula, Martín Barra. (Veus de fons.) Senyora Sierra, si us 

plau. Senyor Martín Barra.  

Martín Eusebio Barra López 

Yo le pedía la palabra por una cuestión de orden, presidente, también. (Pausa.) Es 

que creo que –no sé si estoy confundido, probablemente usted o el letrado me 

podrán aclarar–, pero hasta que he entrado por la puerta creía que esta era la 

comisión de control de los diputados a la corpo. Oigo a la señora Llorach decir que 

está fuera de contexto aquí criticar, en una respuesta a la diputada socialista; oigo 

al señor Sanchis decir… 

El president 

Señor Martín Barra… 
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Martín Eusebio Barra López 

[#12.18] lo que decimos. ¿Ha cambiado esto? ¿Ahora esta es la comisión de 

control… 

El president 

Señor Martín Barra… 

Martín Eusebio Barra López 

…de la corpo a los diputados? 

El president 

En qualsevol cas, senyora Sànchez, la diputada, o qualsevol diputat, pot demanar la 

paraula per contradiccions, i en qualsevol cas la mateixa diputada queda palès que 

creu que hi han hagut contradiccions en la seva intervenció, i, per tant, doncs està 

en el seu dret, també.  

(Josep Riera i Font demana per parlar.) Senyor Riera. 

Josep Riera i Font 

També per una qüestió d'ordre. Per afegir-me a la petició literal que ha fet la diputada 

Natàlia Sánchez, i per demanar-li, a més a més del que li demanava ella, que demani 

als grups un cert rigor a l'hora de preguntar i cenyir-se més a plantejar qüestions que 

no pas a crear polèmiques i a buscar polèmica per poder demanar torns de rèplica, 

que són torns de rèplica i no de contradiccions ni re. 

El president 

En qualsevol cas, vull recordar també que tots els grups en diferents sessions..., 

s'han demanat contradiccions; tots els grups han demanat contradiccions en alguna 

que altra comissió de control sobre qüestions que poden ser totalment interpretables 

per cada un dels grups polítics.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la seva 

responsabilitat en l'edició del documental "El cas Rosell" 

323-00263/12 
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Dit això, seguim amb la següent pregunta, dirigida al director Televisió de Catalunya, 

sobre la responsabilitat en l'edició del documental El cas Rossell, i la formula el 

diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyor president. Benvinguts a tothom. Abans de tot, m'agradaria 

agrair al senyor Gordillo les paraules que ha tingut amb el Jordi García-Soler. Li dono 

les gràcies sincerament al Jordi, estigui on estigui. Segur que, com sempre, estarà 

seguint aquesta comissió i vigilant tot el que es diu.  

Bé, senyor Sanchis, decíamos ayer... M'agradaria aprofitar aquesta comissió 

parlamentària per esbrinar si és veritat o no, com s'ha publicat en algun mitjà, de que 

vostè va mentir en aquesta seu parlamentària. A la darrera comissió de control vostè 

va dir que no tenia res a veure amb l'edició del documental del cas Rosell, que de 

tot això era responsable el senyor Christian Segura, que uns dies després va dimitir 

per motius personals. Senyor Sanchis, és cert que el senyor Lavagnini li va enviar 

un correu dient-li que «he fet les modificacions que demanaves»? 

 

Fitxer 21CCMA8 

És cert que en aquest mateix correu li deia: «La censura es produeix sota la seva 

direcció, qui és màxima autoritat editorial i màxim responsable de la graella de 

programes i continguts»? És cert, com ha sortit publicat en un altre mitjà, que vostè 

ha tingut reunions, quatre reunions, amb diversos periodistes de la cadena on va 

mostrar la seva oposició al documental, també, com ha sortit publicat? És cert també 

que vostè ha proposat la trucada d'un periodista de TV3 a l'advocat del senyor 

Sandro Rosell, el senyor Maluenda, preguntant per alguna persona que tingués veus 

crítiques i que defensés la investigació policial i la institució, i si van ser correctes? I 

és cert també que l'advocat li va contestar que parlessin amb la jutgessa Lamela? 

Tot això és cert, senyor Sanchis? 

El president 

Senyor...  

El director de Televisió de Catalunya  
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L'última no l’he entès bé.  

El president 

Senyor Pérez, l’última qüestió no l’ha entès el senyor Sanchis, si la pot repetir. 

David Pérez Ibáñez 

L’última, l’última pregunta. 

El president 

No l'ha escoltat. 

David Pérez Ibáñez 

L’última pregunta. Suposo que no em contarà el temps, no?  

El president 

No. 

David Pérez Ibáñez 

Si ja ho sé. Disculpi, president. Si és cert que vostè va proposar la trucada d'un 

periodista de TV3 a l'advocat del senyor Sandro Rosell, el senyor Andrés Maluenda, 

i aquest li va preguntar per si hi havien veus crítiques en les defenses de la 

investigació policial i la institució. I aquest advocat li va remetre que parlés amb la 

senyora jutgessa Carme..., la senyora jutgessa, la senyora Lamela. 

Si no és veritat, doncs fora, no és veritat, vostè mateix. Jo li pregunto, eh? 

El president 

Senyor Sanchis...  

David Pérez Ibáñez 

Si vostè diu: «No, jo no he enviat cap periodista...»  

El president 

Queda clar, senyor Pérez. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  



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

Sessió núm. 21 / 19 de juny de 2020 

 

58 

Gràcies, president. Ha fet..., vostè ha parlat... La primera pregunta, si no 

m'equivoque, i després m'agradaria entrar, si tinguera temps, ràpidament, en lo que 

és l'essència de la pregunta.  

El senyor, efectivament, Lavagnini em va enviar aquest correu. No sé qui li ha 

passat... Vostè ha vist la resposta que li vaig fer jo? I li han passada, l’han publicada, 

la resposta? Vol que li explique? Perquè, com la tinc escrita, després la podré 

ensenyar. Li dic: «No tinc res a veure amb modificacions que toquen continguts de 

la direcció corporativa d'esports.» Ha quedat clar? Doncs al senyor Lavagnini també 

li va quedar clar perquè així l'hi vaig contestar. I, per tant, estaria bé que aquesta 

gent que publica només correus a mitges fora una mica més decent i publicara les 

preguntes i les respostes.  

Ha tingut reunions amb periodistes per dir-los que no li agradava el documental? 

Escolti, jo no he tingut cap reunió amb cap periodista de la tele per dir que no 

m'agrada el documental. Tot el món sap, i a vostès els ho han explicat, què pense 

de què fallava en aquest documental. I després, en la següent pregunta, si vol hi 

insistirem més. Vostè què creu, que jo me reunisc amb periodistes.  

Ha parlat vostè amb l'advocat? De cap manera –de cap manera. Estaria bé que 

alguna... Jo? Parlar amb l'advocat, jo, del senyor Sandro Rosell? Jo? Trucar-li, 

trucar-me ell a mi? Escolte, m'agradaria que el periodisme en aquest país, quan es 

publica fora una mica –una mica–, tan rigorós com són els mitjans públics de la 

Generalitat d’aquest país. 

El president 

Senyor Pérez, té la paraula.  

David Pérez Ibáñez 

Sí; moltes gràcies, senyor president. Jo no li he dit que vostè ha parlat amb l'advocat. 

Jo li he dit que vostè ha enviat a un periodista de TV3 a parlar amb d'advocat, eh? 

És diferent –és diferent–, senyor Sanchis. I, pel que veig, sí que vostè ha tingut molt 

a veure amb tot aquest tema, molt a veure. I com vostè hi ha tingut molt a veure, 

vostè ha mentit en seu parlamentària. 
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Amb què ha tingut molt a veure en tot aquest documental? Vostè ha mentit perquè 

dit que «jo no vaig tenir-hi res a veure. No he tingut cap reunió, no he tingut cap 

correu, no he fet res». No, no, no, no, no. Aquí hi han coses, i vostè el que ha de fer 

és afrontar i assumir tot el que vostè ha fet en tot aquest tema.  

Fa un moment, fa uns minuts, vostè deia, referint-se a la gent condemnada per 

terrorisme, que tothom té dret a que no se censuri ni es manipuli l'opinió de cap 

persona. Ho acaba de dir fa uns minuts. L’hi llegeixo literalment: «Que no se censure 

ni es manipule l'opinió de cap persona.» Molt bé. Abans, sí, i en aquest cas sí que 

es podia tornar a editar, com vostè diu, o com vostè ha dit reiteradament, en el cas 

del senyor Rosell, un documental que inclús la persona que ho va fer es va negar a 

signar. 

El president 

Senyor Pérez, se li ha acabat el temps. 

David Pérez Ibáñez 

Senyor Sanchis, quan pensa dimitir? (Rialles.)  

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. Té la paraula, senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya  

La pregunta me la podia haver fet al principi, perquè el que jo li dic a vostè no li 

importa. Ja està. No sé ni per què em pregunta vostè a mi coses, perquè no li 

importa, no l’interessa gens lo que jo li dic.  

I, escolten, ja està bé de mal interpretar i tergiversar les paraules dels altres. En cap 

moment jo no dic que no tinga responsabilitat, perquè està assumida i la contestaré 

en la següent pregunta. Absolutament. I jo no he dit en cap moment que he tingut 

reunions, n’he deixat de tindre... Jo només he dit una cosa que torne a dir ara, i a 

més en benefici del senyor Christian Garcia i del meu company, Saül Gordillo, i en 

el meu també, i sembla que vostès no ho volen entendre, i que alguna premsa no ho 

vol entendre: les direccions corporatives són responsables del contingut de les seues 

àrees, li ho torne a repetir. Al marge d'això, el que jo puga parlar amb el senyor Saül 
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Gordillo de Catalunya Ràdio o lo que podia parlar o puga parlar encara amb el senyor 

Christian Garcia respecte a la direcció corporativa d'Esports, no té res a veure amb 

la responsabilitat i amb el treball final d'aquests continguts. I això no és treure's les 

puces de damunt. Això és situar les coses en l'àmbit on són, i no és criticar ningú ni 

tirar a ningú les culpes. Perquè, si vol, després... Jo crec que sí, per això el senyor 

Christian Garcia ha de vindre aquí, el senyor Christian García ha de defensar-se..., 

no ha de defensar-se, ha d'explicar el que va passar. Però el responsable del que 

passa en Catalunya Ràdio, qui és? El responsable del que passa en la direcció 

corporativa, qui és? El responsable del que s'emet per televisió de Catalunya, qui 

és?  

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya  

Ho entenen o no ho entenen? 

El president 

Passem a la següent pregunta...  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la seva 

responsabilitat en l'emissió del documental "El cas Rosell" 

323-00264/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la responsabilitat en l'emissió 

del documental El cas Rosell, i la formula el senyor David Pérez, del Grup 

Parlamentari Socialista. 

David Pérez Ibáñez 

Gràcies, senyor president. No s’esveri –no s’esveri.  

El director de Televisió de Catalunya  

No estic esverat, és que soc valencià. 

David Pérez Ibáñez 
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No, ja. No val la pena. 

El director de Televisió de Catalunya  

I vostè?  

David Pérez Ibáñez 

I no digui que no fem cas a les preguntes o les respostes que vostè dona; molt de 

cas, li fem. No ha contestat la tercera pregunta, no l'ha volgut... –no, no fa faci cares–

, no l'ha contestat –no rigui–, no l'ha contestat (Veus de fons.)  

Vostè va dir l'altre dia que per vostè aquest documental no s'hauria emès. Molt bé. 

Ho va dir, eh?, literalment. Per tant, «jo decideixo el que s'emet i el que no s’emet, 

però no puc ni tan sols opinar ni entrar a treballar ni editat cap contingut.» Literal, del 

que va dir l'altre dia, eh? Perquè vegi que sí que estem pendents del que vostè diu. 

Molt bé. Aleshores, si vostè no l'hagués emès, el programa, per què és va emetre? 

Per què es va donar? És que algú li va dir «això s'ha de donar, això s'ha d'admetre»? 

Si tan dolent era, com vostè diu, per què va permetre emetre un programa que estava 

retallat, afaitat i censurat?  

No posi aquesta cara, senyor Sanchis. No ho dic jo, ho diuen els periodistes –ho 

diuen els periodistes. Criteri periodístic, senyor Sanchis, eh? Li va bé avui el criteri 

periodístic de periodistes que diuen que TV3, que El cas Rossell és un documental 

que s'ha fet retallat, que ha estat afaitat? Periodistes, eh?, no ho dic jo, ho diuen 

periodistes. Criteri periodístic, senyor Sanchis. Per què es va emetre aquest 

documental? Per què vostè el va emetre, finalment, si a vostè no li agradava? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Els periodistes que jo reconec i que vostè també hauria de reconèixer, igual que 

reconeix el Comitè d'Empresa de la Corporació de TV3, en aquest cas, són els del 

consell professional, i, per tant, no sé quins periodistes parlen de censura, o quins 

periodistes parlen de manipulació. Sé que el consell professional, que va estar 

quatre o cinc dies tractant aquest tema i va parlar amb totes les parts, va acabar 
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decidint que no hi havia censura. Sap vostè qui tria el consell professional? Doncs 

aquests són els periodistes, senyor diputat, que a mi m'interessen.  

«Per què el va emetre?» Una altra vegada. Està claríssim. I jo no he dit que fora 

dolent o que no fora dolent; jo he dit que en un aspecte important no complia el llibre 

d'estil. Però resulta que per prendre una decisió com aquesta, tan important, no puc 

basar-me només en un criteri. I resulta que n'hi ha més, i que em costaria una mica 

d'explicar-l’hi, però que li agrairia, si tinguérem més temps, poder-ho fer. Per 

exemple –per exemple–, i sense anar més lluny, el treball dels equips que han fet 

això. No puc entrar en els continguts, d'acord, però sí que ja sap vostè que el seu 

director no va voler firmar. I tot l'equip que el va fer va voler firmar? Van firmar o no 

van firmar? I el treball que han fet? I els equilibris interns, perquè ningú puga dir, 

com hem sentit aquí fa pocs minuts d'una diputada, que resulta que la gent d'esports 

que si està enfadada per no sé quants, o si està enfadada per no sé què, i tot això 

que també ha de tindre en compte un director, a part de mirar si es compleix 

escrupolosament el llibre d'estil? Doncs miri, per això el vaig emetre. 

El president 

Senyor Pérez, té la paraula.  

David Pérez Ibáñez 

Molt bé. Aviam, el va emetre perquè encara que no li agradés hi havia gent que ho 

havia fet i ho va emetre. Molt bé. És la primera vegada que s'emet un documental 

retallat, afaitat. Hi insisteixo, no ho dic jo, eh?, això ho diuen periodistes d'aquest 

país. No són periodistes els que han dit això? Els nega inclús...? (Veus de fons.) Ah, 

d’acord, d’acord. 

Bé, anem als assassins del Capitán Trueno. La seva tesi doctoral sobre la censura, 

avui sí que tinc temps per llegir-la: «Vaig arribar a la conclusió que allà hi havia un 

rastre d'una voluntat que no era la dels editors, els dibuixants o els guionistes. Per 

què havien d'alterar el seu treball? Per què l'havien de suavitzar en noves edicions?» 

–aquí vostè està parlant del franquisme– «Però aquella no era més que la censura 

visible, la que es podia detectar només a còpia de contrastar. Òbviament, per darrere 

hi havia una altra, la censura que no es veia, la que no es podia detectar perquè 

l'acció de la censura, en la majoria dels casos, era invisible. Només la coneixen els 
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qui la patien, els editors, els dibuixants, els guionistes de les publicacions o els 

observadors més destres.»  

El president 

Senyor Pérez... 

David Pérez Ibáñez 

Felicitats, senyor Sanchis. Són paraules seves...  

El president 

...se li ha acabat el temps. 

David Pérez Ibáñez 

...absolutament premonitòries del que ha passat després. 

No pensa plegar? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, senyor president. Li regalaré aquesta tesi, perquè crec que és bonica. A 

més, va ser cum... Ja la té? Home, enhorabona, perquè no està editada. Ja 

m'explicarà, però això, igual resulta que...  

David Pérez Ibáñez 

Sí, no li he dit... 

El president 

Senyor Pérez, no té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Senyor, Pérez, és que partim, senyor Pérez, partim d'una diferència, i ara li diré... 

«No s'esveren.» No és esverament, és vehemència, vehemència en la manera 

d'explicar-me. I moltes vegades, sí, mire, això depèn de cada u en quin barri s'ha 

criat, o d’on ve o en quines circumstàncies ha crescut.  
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Mire, és que partim d'una gran diferència: és que vostè continua dient que hi ha 

periodistes que diuen que hi ha hagut censura i manipulació, i resulta que hi ha el 

Consell Professional de Televisió de Catalunya que diu que no hi ha hagut això. I el 

consell professional, també de Televisió de Catalunya, es va mirar el documental i 

va dir «no hi ha hagut això»; «hi ha hagut problemes», va comentar també. I va 

considerar, davant meu també, que era un documental que es podia emetre. Per 

tant, senyor David Pérez, no és la meua opinió només –perquè si fora la meva opinió 

només jo no seria un director, seria un dictador–, sinó que ja quant gent ha treballat 

en un projecte, gent avala i diuen que sí que els sembla..., altra gent se l'ha mirat i 

consideren que sí, doncs potser jo que estic equivocat. I jo vaig dir jo.  

I dit això, continue dient lo mateix: si vostè vol posar-me a l'esquena l'etiqueta de 

censor, perfecte. Però, perdone, només ho diu vostè i periodistes que no aclarix qui 

són, i que quan puga treballar amb ells i puga parlar amb ells els preguntaré si han 

parlat amb el nostre consell professional. Només els preguntaré això, senyor David 

Pérez, si han parlat amb el nostre consell professional. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'evolució 

del programa informatiu Info K 

323-00268/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 

l'evolució del programa informatiu InfoK, i la formula el diputat Josep Riera, del Grup 

Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. Tindrem coses una mica més edificants, perquè ja n'hem sentit 

prou d’infames, i, encara que no serveixin per tenir titulars als mitjans, ens agrada 

plantejar-les en aquesta comissió.  

Aquesta pregunta serà una mica redundant i potser les podíem haver acumulat, 

haver-la sentit amb la que ha fet el diputat Wagensberg al principi, perquè va sobre 
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l’InfoK. En tot cas, com que ell ha portat valors quantitatius del programa, jo potser 

intentaré ressaltar coses més qualitatives. I, com que no ha tingut temps per 

contestar la pregunta del diputat Wagensberg, suposo que li anirà bé, doncs, tornar 

a parlar de l’InfoK. 

A l'enunciat de la pregunta hi he posat «programa informatiu», no «programa 

informatiu infantil», i ho he fet premeditadament, perquè és cert que l'InfoK forma 

part de la programació infantil i que va dirigit al públic més jove però el seu interès 

va més enllà d'una qüestió d'edat. El pot veure qualsevol persona de qualsevol edat 

i s’ho passarà bé i descobrirà coses interessants.  

De l'èxit de l’InfoK hi ha moltes coses a dir, com ara aquests rècords d'audiència en 

aquests mesos de confinament com el programa més vist de TV3 a la carta, o un 

premi que ha rebut recentment, dels molts que ha recollit fins ara, com és el Premi 

Comte Jaume d'Urgell de la Paeria de Balaguer. També ens explica l'èxit de l'InfoK 

la llarga trajectòria a la graella de la nostra televisió nacional, i també ens ajuda a 

explicar l'èxit de l’InfoK la bona feina de la presentadora, Laia Servera, una 

professional que es veu que es creu el programa i que per això transmet credibilitat 

i rigor, i que, a més a més, durant aquests mesos de confinament ha tingut 

l'oportunitat de presentar altres programes d'altres formats i ho ha fet d’una manera 

 

 
Fitxer 21CCMA9 

molt encertada.  

Senyor Sanchis, per completar la pregunta que ha fet el diputat Wagensberg abans, 

expliqui’ns una mica, des del seu punt de vista, les raons de l'èxit de l’InfoK, Quin 

futur veu al programa i als que el fan. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

gràcies, president. Senyor diputat, està bé que ara es faci aquesta pregunta, perquè 

abans no ho he pogut explicar l'altra part a que volia referir-me.  
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L'èxit durant d'aquests dies que hem estat confinats de l’InfoK ha estat palpable. 

Només, per exemple, i vostè ho ha dit, en l'audiència les visites de televisió a la carta, 

els vídeos que han passat, etcètera. Jo tinc apuntat aquí, per exemple, que durant 

el confinament s'han superat amb escreix els 15,6 milions de reproduccions de vídeo 

en aquest programa. I això és importantíssim, perquè només fa uns pocs mesos ens 

preocupaven per la necessitat que tenim de que la programació infantil i juvenil de 

TV3, que abans arribava a més gent, en els sistemes tradicionals de televisió, ara 

continua arribant-hi. I resulta que en els sistemes no tradicionals de televisió, en els 

sistemes digitals, sí que continua arribant-hi, i això és importantíssim. I, bé, abans 

comentava també que ha estat dels programes de TV3 més vistos a la carta durant 

aquest període: el Super3 amb l’InfoK i una sèrie..., dos vegades.  

Per tant, què hem de fer nosaltres per l’InfoK? Doncs mire, ara entrem de veritat en 

una discussió que sí que seria llarga. Dotar-lo de recursos. I he sentit aquí –que ara, 

segurament, també tindré per al·lusions alguna intervenció– que..., o algun diputat 

ha comentat que s'haurien de reduir a la meitat els ingressos de televisió..., 

l'aportació pública a televisió de..., la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

perdó, i millor dit. Bé, aquest any està a 240 milions, aquesta aportació. Si es reduix 

a la meitat, parlem de 120 milions. Si parlem de 5.000 milions, només hem de tindre 

en compte el percentatge d'aquests 240 que dediquem, per exemple, només a 

personal, i s'ha dit que això es feia per salvar els llocs de treball. És curiós. Nosaltres 

necessitem una reflexió profunda de quin model és el que tenim de televisió, en això 

estic segur que hi participen tots –i parlo només de televisió perquè és el que em 

competeix a mi–, i quins recursos tenim. I necessitem més recursos perquè el canal 

Super3 tinga més fortalesa, i perquè programes com l’InfoK puguen tindre realment 

més possibilitats, amb més equips, amb més temps, etcètera.  

Podem fer-ho amb els recursos que tenim ara? Difícilment, i ho estem intentant. Però 

jo crec que val la pena fer una reflexió profunda sobre la programació infantil que 

fem, el canal infantil que tenim, els recursos que tenim per fer-ho i la necessitat que 

tenim de que quest canal vaja a més.  

Abans he sentit també que algú deia que la gent d’esports deien que el canal 

d’esports estava tocat. No, no, és que estan tocant tots: el Canal 33, el canal 
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d'esports, el 3/24, i al final els recursos s’han de concentrar en TV3 perquè, 

evidentment, és, per dir-ho així, és el buc insígnia de Televisió de Catalunya. Però 

tots els altres canals necessiten atenció urgent, reflexions urgents i, segurament, 

més pressupost per poder...  

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

...fer bé la seua feina. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Passem a la següent pregunta...  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

cerimònies religioses 

323-00272/12 

...dirigida al director Televisió de Catalunya, sobre les cerimònies religioses, i la 

fórmula el diputat Ferran Civit, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Té la 

paraula. 

Ferran Civit i Martí 

Gràcies, president, i ben trobades totes i tots. Primer de tot, també agrair de veure’ls 

de nou, i també aprendre coses noves, com també descobrir, doncs, de que TV3 vol 

dir, les seves inicials, «terroristes violents», i, doncs, entenc que el número tres, i per 

això també el motiu d'aquesta pregunta, és que es deu referir als tres membres de 

la Santísima Trinidad, uno y trino, perquè, clar, aquí ens hem trobat de que algú 

havia firmat el segle passat, doncs, de que Catalunya serà cristiana no serà, però 

també, com saben, Torras i Bages ja fa anys que va morir, i, llavors, clar, ens trobem 

en una situació que les televisions públiques han de garantir una pluralitat, una 

neutralitat, en la qual, doncs, també les creences religioses han de tenir-hi un cert 

paper.  
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Catalunya, com a mínim els que no tenim creences, veiem i celebrem de que ja no 

sigui catòlica, però sí que veiem que és multiconfessional i laica, i això s'ha de 

reflectir a les televisions públiques, i, lògicament, a tots els mitjans de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. I ens interessaria de que això fos així, de que això 

passés, però sobretot, també, que no veiéssim coses com ens hem trobat ara, amb 

tot el tema de les emissions simultànies, que ha passat alguna vegada, sobretot per 

Setmana Santa, que vèiem, per una banda, doncs, TV3 emetent una missa catòlica, 

en aquest cas la de Montserrat, però alhora també pel 3/24, quan el 3/24, ho sabem 

tots plegats, és un canal temàtic informatiu, i les creences religioses són això, són 

creences, són creences irracionals i no és informació. I aleshores és una cosa que 

hauríem de tenir en compte, perquè entenc que això no hauria de tornar-se a repetir. 

I si s'han d'emetre cerimònies religioses, que s'intenti reflectir la pluralitat, l'àmplia 

pluralitat de desenes de creences religioses que hi ha a Catalunya.  

I, lògicament, també aprofito per posar-hi també una altra falca, en aquest sentit. 

Tots els grups parlamentaris hem rebut petició de col·lectius que demanen més 

presència de la ciència als mitjans catalans, i el diputat Rodríguez i servidor ens hi 

vam trobar. Per tant, entenem de que més ciència, més raó i menys fe. I si hi ha 

d'haver fes, que sigui, lògicament, amb tota la pluralitat i la diversitat possible, perquè 

Catalunya és plural i Catalunya, doncs, també ha de tenir els mitjans que tothom s'hi 

senti representat a partir de les seves creences.  

Per tant, la pregunta, òbviament, seria, doncs: què pensen fer per adaptar TV3 a 

aquesta pluralitat religiosa, i, lògicament, també, una realitat aconfessional creixent, 

com és la que professen molts? 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, senyor president; gràcies, senyor diputat. Nosaltres som una televisió 

pública, i hem d’intentar reflectir, com diu vostè molt bé, aquesta pluralitat. Segons 

els estudis del Centre d'Estudis d'Opinió, de les últimes dades, hi ha un 50 per cent 
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de catalans que es presenten i es proclamen catòlics i un 42 per cent que es 

proclamen com a agnòstics i ateus, i després, el percentatge que queda són altres 

confessions. Evidentment, nosaltres hem de fer una televisió que puga reflectir totes 

aquestes sensibilitats. Està clar, també, segons aquestes dades, que l'Església 

catòlica és aquella que arriba o amb la qual se sent identificada més segment també 

de població. I, per tant, quan arriba una petició, com va arribar-nos, de diferents 

instàncies catòliques durant aquest confinament, les van atendre. Van ser les 

úniques que van arribar, perquè també podíem haver atès perfectament, si hagueren 

arribat, altres peticions. No era el moment tampoc, per dir-ho així, de buscar-les, 

perquè estàvem tots com estàvem. I aleshores vam decidir que ja que Barcelona 

estava en zona zero, que la gent no es podia desplaçar, que la gent no podia assistir 

a cerimònies religioses, no podia assistir a missa, concretament, que venia..., 

etcètera, doncs vam decidir que la missa que fem una vegada al mes des de l'abadia 

de Montserrat es faria cada setmana, cada diumenge. I va donar-se també la 

circumstància, i això sí que..., vaja, ho vam veure però no sabien com evitar-ho, que 

llavors estàvem emetent en simulcast. Només teníem dos canals: 3/24 i TV3 

s'emetien per un canal –bé, emetien per dos canals, però la mateixa programació–, 

i el Super3 i esports per l'altre canal, també, per aquests dos canals la mateixa 

programació. Són circumstàncies que no solen passar mai –mai–, perquè en una 

circumstància normal s'emet, com passarà ara, la missa, i, evidentment, pel 3/24 hi 

ha les notícies, i, per tant, no ocupes els dos canals informatius, per dir-ho així. Ho 

vam valorar i vam veure que, efectivament, bé, doncs que allò implicava –implicava– 

alguna conseqüència que en altres circumstàncies no passaria.  

En tot cas, dues coses. La primera és que amb la normalitat, i quan Barcelona ja va 

entrar en zona 2, la missa que transmetem torna a ser, evidentment, mensual, 

perquè la gent ja es pot desplaçar als temples, i, en segon lloc, que sí, que sí, que 

hem de parlar amb aquestes confessions, i hem de mirar també quanta gent 

representen, però que són sensibilitats plurals que coexisteixen en aquesta societat. 

I, per tant, hauríem d'arribar a acords també amb altres confessions per poder fer 

altres programes, indubtablement –indubtablement. També esperem que ells també 

donen el pas, i que puguem trobar-nos –si no, el donarem nosaltres, no passa res– 
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i concretar això. Sempre considerant, també, la representació que té cada confessió, 

cada religió en aquest país, evidentment. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el pluralisme 

en la cobertura informativa de TV3 

323-00262/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 

el pluralisme en la cobertura informativa de TV3, i la formula el diputat Daniel 

Serrano, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula.  

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, presidente. Señor Sanchis, ¿cómo valora la pluralidad y objetividad en la 

cobertura informativa de TV3? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Senyor diputat, si hem d'atendre les dades que tenim, que deuen ser totes 

tergiversades, manipulades i censurades, doncs molt bé. Si hem d'atendre lo que 

ens diu GfK, la consultora amb la qual treballem, si hem d’atendre el que ens diu el 

CEO, si hem d’atendre el que ens diuen les diferents enquestes, doncs hi ha grans 

clars, que alguns diputats d'aquesta sala normalment no veuen, i alguna foscor que 

intentem corregir sempre que podem. 

El president 

Senyor Serrano, té la paraula. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, presidente. Señor Sanchis, mire, la pregunta no era caprichosa, porque, 

mire, ejemplos de falta de pluralidad y objetividad en los informativos de TV3 hay 
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para llenar un camión. Pero en esta ocasión hay una pieza que más que ser 

informativa constituye un auténtico escrito de acusación. Me estoy refiriendo a la 

pieza emitida el pasado 28 de mayo en el Telenotícies migdia referida al rey emérito 

don Juan Carlos I. La pieza utilizaba como coartada un artículo aparecido en Le 

Monde para emitir un vídeo supuestamente informativo que no solo pisoteaba el 

principio de presunción de inocencia de don Juan Carlos I, sino que, no bastándole 

con esto, encendía el ventilador de la difamación para camuflar de lección magistral 

de historia sobre los Borbones lo que en realidad no era más que otro episodio de 

vulneración de los principios de pluralidad, de efectividad, que deben guiar los 

informativos en la televisión pública catalana.  

Mire, señor Sanchis, para tratar con pluralidad y objetividad una información no es 

necesario ni vulnerar el principio de presunción de inocencia de nadie ni tampoco 

alcanzar el nivel de peloteo con el que TV3 está tratando últimamente la figura de 

Jordi Pujol en un vano intento de blanquear su pasado y el de su familia. Hay un 

término medio que seguro que usted entiende, pero que no quiere cumplir. Y esa 

pieza del Telenotícies del pasado 28 de mayo es otro claro ejemplo, no sólo por la 

falta de pluralidad y objetividad, sino por el sesgo informativo que tenía porque 

revestía un carácter claramente antimonárquico. La pieza no sólo era una causa 

general contra la monarquía, sino que también constituía un ejercicio difamatorio 

contra el rey emérito y sus ascendientes directos, acusándolos ni más ni menos que 

de comisionistas habituales, y todo ello trufado de imágenes del rey Felipe VI, donde 

solamente les faltó cerrar la pieza con el dicho «de tal palo, tal astilla».  

Mire, señor Sanchis, ya tiene otro capítulo más para la enciclopedia de malas 

prácticas informativas de TV3, donde seguro que usted está siendo una gran fuente 

de inspiración para su redacción, porque cada día que pasa en la televisión pública 

catalana es peor que el anterior en falta de pluralidad y objetividad. Enhorabuena, 

señor Sanchis, porque se está ganando merecidamente la jubilación. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  
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Senyor diputat, sí, me la guanye perquè cotitze cada mes, i, per tant, quan arribe el 

moment segurament em correspondrà com a vostè. És una manera de guanyar-se-

la bastant honrada, no?, és cotitzar cada mes a la seguretat social.  

Respecte als diaris que han tret notícies sobre la presumpta culpabilitat del rei emèrit 

Joan Carles, bé, si vol les repassem, ja que parlàvem abans de periodistes. I ha citat 

una capçalera que és Le Monde, per exemple –bé, no sé vostè quin qualificatiu té 

respecte a Le Monde. Li puc dir que aquella peça informativa era bastant més aspra 

i bastant més dura que qualsevol vídeo que puga fer el TN. M'agradaria haver-me’l 

mirat, recordar-lo bé, perquè el recorde, per veure si es va conculcar el principi de 

presumpció d'innocència. En tot cas –en tot cas–, també li dic que m'agradaria que 

en el futur puguem contrastar aquest principi amb les actuacions judicials 

corresponents. Estaria bé, perquè perquè una persona tinga presumpció 

d'innocència, si no hi ha manera de jutjar-la, la mantindrà sempre. És a dir, l'única 

manera de corroborar el principi d'innocència és que una persona se sotmeta als 

tribunals ordinaris; llavors es veu si és innocent o és culpable. I, per tant, només li 

dic que estaria bé –que estaria bé– que poguérem contrastar aquesta presumpció 

d'innocència amb actuacions judicials. Esperem que sí.  

Respecte al nivell de peloteo i de blanqueo que vostè diu en el cas de l'expresident 

Pujol, no sé com dir-los, perquè vostès moltes vegades es queden amb alguna opinió 

d'un contertulià o d'un analista i no miren una llarguíssima trajectòria, que no és el 

cas –que no és el cas. La manera més fàcil de comprovar-ho seria donar-li una cinta, 

un pendrive, lo que vostè demane, un link, un enllaç, on veja, no sé, dues-centes 

notícies respecte al cas Pujol o dues-centes intervencions en tertúlies respecte al 

cas Pujol, i en parlaríem. Perquè si al final només ens quedem amb una intervenció 

o amb una opinió, diga’m vostè si això és esbiaixat o no és esbiaixat. Si vol, jo li 

passe un pendrive amb totes les notícies que han sortit sobre l’expresident Pujol i 

amb totes les anàlisis amb tots els comentaris que s'han fet sobre aquest cas al llarg 

dels anys.  

I, finalment, també li diré una cosa: si parlem de nivell de peloteo o blanqueo, doncs 

alguns, sempre des de la presumpció d'innocència, evidentment, però també des de 

la constatació d'algunes proves publicades per la premsa de fora, que no per la de 
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dins, hauríem de veure si aquest nivell de peloteo o blanqueo no l'apliquen també 

respecte al rei emèrit. 

El president 

Senyor Sanchis, se li ha acabat el temps. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris 

per a informar de les protestes contra el racisme i els disturbis 

que s'hi van produir 

323-00261/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 

els criteris per informar de les protestes contra el racisme i els disturbis que s'hi van 

produir, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Senyor Sanchis, amb l'esperit constructiu que ha intentat que 

tingués l'anterior pregunta, crec que –tot i els escarafalls que fan alguns, però vaja, 

jo crec que això és una evidència– és interessant parlar de com ha tractat TV3, en 

certs sentits, no en conjunt, però sí en certs aspectes, la qüestió de 

 

Fitxer 21CCMA10 

l'emergència per la polèmica sobre el racisme que hi ha hagut a Estats Units. A mi, 

francament –i torno a dir el que deia abans–, com a ciutadà de Catalunya m'agrada 

pensar que hem de tenir uns mitjans que siguin respectuosos amb la pluralitat de la 

societat que representen, i, en tot cas, que no intentin col·locar missatges que 

formen part de l'ideari d'uns determinats partits polítics. I jo aquests dies, hi 

insisteixo, donant-li la importància i posant les coses en els seus justos termes, 

perquè després vostè no intenti agafar o dir que jo he agafat la part pel tot, però en 

tot cas crec que és interessant assenyalar un parell d’aspectes d'aquest tractament. 

Primer. Vam veure un vídeo en el qual es parlava del racisme, i hi sortia un jove que 

deia que el racisme a Catalunya va des del fet que et diguin «moro de merda» fins 
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que t’amenacin o que t’intentin pegar, o fins i tot que no et parlin en català o que et 

parlin en castellà. Aquest missatge és el missatge coincident, exactament coincident, 

amb el missatge de la senyora Anna Erra, diputada de Junts per Catalunya, que va 

dir que a alguns, com que no tenien aspecte català, els parlaven en castellà. (Veus 

de fons.) Si us plau, deixin-me acabar la pregunta perquè el temps és important tenir-

lo..., vull dir que no intentin interrompre. Aquest missatge, clarament relacionat amb 

el missatge dels partits separatistes, jo crec que, a l'hora de triar els temes que es 

trien o els testimonis que surten a TV3, s'haurien d'evitar. Això d'una banda.  

I un altre aspecte que ens ha preocupat és la normalització d'un discurs per part de, 

per exemple, col·laboradores o col·laboradors habituals, tertulians en aquest cas, de 

TV3 que han arribat a dir coses com: «A Espanya potser no et matin però si et posen 

a la presó per ser català.» A mi, francament, vostès..., i jo, hi insisteixo, no vull fer 

campiona del món ningú, ni que ningú aconsegueixi el seu objectiu d'agafar 

protagonisme, però sí que em sembla realment que com a ciutadà de Catalunya puc 

dir que no és raonable, que no és normal, que no és desitjable que la nostra televisió 

pública mantingui en nòmina gent que diu aquesta mena de barbaritats, que a 

Espanya et posen a la presó per ser català. Hi insisteixo, torno a la pregunta o al fil 

conductor que han tingut les meves tres preguntes en aquesta comissió: és aquesta 

la televisió pública que vostès volen? Són aquests els mitjans públics que vostès 

volen per a Catalunya, aquells en els quals es poden dir disbarats com aquests 

sense que no passi res? No li demano ni que prengui mesures ni que faci fora ningú; 

senzillament, per vostè és normal...  

El president 

Senyor Martín Blanco... 

Ignacio Martín Blanco 

...raonable, que això passi a TV3? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  
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Dos episodis concrets, dos episodis concrets, eh? Dos més concrets. Sí, sí, al final 

potser en tindrem deu. Només hem de pensar quants episodis, quantes 

intervencions, quants vídeos, quants inserts, quantes entrevistes se fan al dia en els 

dos canals informatius de Televisió de Catalunya. No, no, i no és per res, eh? 

Segona. Aquesta tendència que hi ha de fer-nos responsables del que diuen les 

persones per televisió, que no només la té vostè, perquè tinc aquí una portada que 

després l’hi puc enviar d'un diari que diu: «El racismo, según TV3, es hablar en 

castellano a quien parece extranjero», al final cansa molt. Perquè «según TV3», no; 

segons una persona que ha sortit per TV3. Perquè si no, cada vegada que Pedro 

Sánchez o cada vegada que Inés Arrimadas fan unes declaracions, les faran 

nostres, perquè hi ha hagut algú que ha sortit per TV3 amb unes declaracions que 

TV3 ha escollit perquè li semblava que eren interessants o perquè li semblava que 

reflectien una part de la societat, o la que siga, o perquè aquell personatge és 

interessant, i ja és la nostra opinió. No és la nostra opinió, els ho hem dit moltíssimes 

vegades. La nostra opinió no és la d'Inés Arrimadas, no és la de Pedro Sánchez i no 

és la d'un entrevistat en un vídeo de TN.  

Respecte a si és racisme o no és racisme o què és exactament que molta gent en 

aquest país, tinguen la idea que tinguen, tinguen la tendència que tinguen, etcètera, 

quan veu una persona que no es correspon amb els seus trets racials o facials ja no 

li parlen en català perquè ja tenim per segur que no els entendrà, si vol podem 

discutir-ho –no seria aquest el moment, eh?–, però potser aquesta persona que va 

dir això tenia un cert fonament. És a dir, molts de nosaltres, una gran part 

segurament, quan veiem una persona que és diferent racialment de nosaltres, quan 

veiem que aquesta persona té uns altres trets i no és com nosaltres, li parlem castellà 

perquè pensem que no ens entendrà en català. Això és racisme? Mire, aquest 

senyor ho veia com a racisme, i jo ho veig com una anomalia que podíem mirar a 

veure exactament què està passant perquè això passe.  

Respecte al que diuen col·laboradors, analistes, persones entrevistades –i acabe, 

perquè és el punt número 1–, perdone, no estan en nòmina; cobren per col·laboració. 

Igual que diuen això que diu vostè, a mi m'agradaria alguna vegada que vostè 

portara una llista, perquè si no al final potser l'haurem de fer, de totes aquelles 

opinions i expressions que fan via Twitter o directament per pantalla, etcètera, 
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persones que pensen el contrari, i que diuen el contrari, i que arriben a dir que ser 

«separata» o ser «indepe» és ser el dimoni, per exemple, i venen i parlen. I és que, 

curiosament, ningú de vostès...  

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya  

...mai recullen aquelles opinions. I continuen cobrant com a col·laboradors, tampoc 

estan en nòmina.  

Gràcies, senyor president. 

El president 

Gràcies. Senyor Dalmases, perquè em demana la paraula? 

Francesc de Dalmases i Thió 

Sí; li volia demanar la paraula per contradiccions, perquè s'ha fet una menció a la 

diputada Anna Erra. Jo agraeixo molt, precisament, que hagi tret el tema. Perquè, 

precisament, el que va fer la diputada Anna en aquella ocasió és denunciar la 

discriminació lingüística per apriorismes estètics. I, per tant, demano al diputat que 

retiri l'insult de racista que li ha dedicat a la nostra companya. 

Gràcies. 

El president 

Bé; en qualsevol cas, simplement, senyor Martín Blanco, vostè retira o no retira les 

seves paraules? 

Ignacio Martín Blanco 

A veure, simplement és difícil, president, perquè, clar, m’atribueix unes paraules... 

Jo en cap cas he adjectivat la senyora Anna Erra. El que dic és que, efectivament, 

dir que a algú li has de parlar en una determinada llengua pels seus trets físics em 

sembla una actitud, una conducta assimilable al racisme, efectivament. Per tant, el 

que va dir la senyora Anna Erra en aquella ocasió –que segurament la senyora Anna 

Erra sigui una persona absolutament respectuosa amb la pluralitat de la societat 
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catalana–, però el que va dir aquell dia en seu parlamentària va ser una cosa, a parer 

meu, de connotacions clarament racistes. Efectivament, ho sostinc. 

El president 

Doncs passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el treball per 

a combatre la invisibilització de col·lectius racialitzats en la 

programació de TV3 

323-00273/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el treball per combatre la 

invisibilització dels col·lectius racialitzats en la programació de TV3, i la formula el 

diputat José Rodríguez, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.  

José Rodríguez Fernández 

Bon dia. Gràcies, president. Jo no li diré que el pitjor enemic d'Espanya és TV3. Jo 

crec que els qui donen pitjor imatge d'Espanya són els defensors d'Espanya en 

aquest Parlament, però bé.  

Volia comentar-li un parell de temes. Comentar-li que la presència de persones 

racialitzades als mitjans de comunicació i l'enfocament d'aquesta presència pot 

configurar la nostra percepció sobre aquests col·lectius i pot explicar la prevalença 

de prejudicis i racisme a la nostra societat. El periodista Moha Gerehou explica que 

els mitjans presenten les persones racialitzades com a víctimes constants de 

fronteres, de la fam o d'epidèmies, també com a botxins, delinqüents o persones que 

no aporten res positiu per a la societat. La participació en la configuració d'opinió de 

persones racialitzades és gairebé inexistent. En l'informe d’On Són les Dones, que, 

entre d'altres programes, analitza tres que es fan a TV3 –Tot es mou, Els matins de 

TV3 i Més 3/24– indiquen que a les tertúlies dels mitjans de comunicació en el seu 

conjunt només al 0,5 per cent de les participacions ho van fer persones racialitzades 

mentre, mentre al 99,5 per cent ho van fer persones que són identificables com a 

blancs i europeus. Construir un relat que les persones racialitzades no són estranys 
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en la nostra societat es construeix necessàriament amb la capacitat de fer que 

tinguin rols de creació d'opinions i espai de visibilització. 

Però és que ni tan sols en àmbits culturals la presència de persones racialitzades 

als mitjans de comunicació –i hi incloc, evidentment, TV3– és visible. Puc posar 

l'exemple de Bily de Figueres, cantant gitano amb milions de reproduccions de les 

seves cançons a YouTube, o Morad, un raper català de l'Hospitalet de família 

marroquina, amb una presència marginal en comparació amb d'altres autors no 

racialitzats tot i tenir un èxit que justificaria la seva presència.  

No parlem ja de presència de dones racialitzades, que és encara més baixa, on el 

biaix és encara més profund. O la gairebé absoluta invisibilitat de persones del poble 

gitano als nostres mitjans audiovisuals, que potser és un dels col·lectius racialitzats 

més invisibilitzats històricament en la nostra societat. És ben cert que hi trobem 

alguns exemples, com la periodista Beatrice Duodu al Planta Baixa, però és evident 

que la presència de persones racialitzades a TV3 i els rols que realitzen es troben 

encara a anys llum de poder representar la societat.  

Sabem que és una qüestió a vegades de pressupostos, però en aquest cas, no. És 

com les prioritats: vostè va decidir prioritzar que els treballadors de l’InfoK passessin 

a informatius i no a altres unitats, i, per tant, també creiem que és una qüestió de 

prioritats que hi hagi o no persones racialitzades.  

Li pregunto: com treballen per combatre la invisibilització d'aquests col·lectius 

racialitzats en la programació de Televisió de Catalunya i superar aquest biaix tan 

evident? 

Gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, en primer lloc, en continguts. I, 

segurament, com que m’estendria i ocuparia els dos minuts dient totes les 

entrevistes i tots els vídeos que han fet tanta el FAQS com el Tot es mou com el 

Planta baixa, etcètera, i també, en fi, una sèrie de programes respecte a aquestes 
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informacions, que els tinc aquí i son realment enormes, i parlem només d'aquests 

dos o tres mesos, perquè jo crec que si alguna sensibilitat, que en té moltes, hi ha 

entre el col·lectiu de treballadors d'informatius de Televisió de Catalunya, una és 

aquesta. I, per tant, la quantitat d'entrevistes que es fan, d’inserts, etcètera –sempre 

parlem de peces informatives–, és bastant important. Per tant, no tindré cap 

problema en enviar-lo, perquè si jo ara em dedique a llegir tot això... I a més està bé, 

perquè, si no, al final es genera..., està bé parlar-ne perquè al final es genera l'opinió 

de que sembla que, a més de ser el dimoni, nosaltres a més a més som racistes i 

som no-sé-què, i algunes queixes o algunes acusacions gratuïtes que alguns 

diputats no presents en aquesta sala o alguns dirigents polítics també hem de sentir, 

quan això no té res a veure amb la realitat.  

En el sentit informatiu i de continguts, jo estic segur que informatius de Televisió de 

Catalunya, en aquest sentit, tenen aquesta consciència i ho fan millor que ningú; «ho 

fa millor que ningú» vull dir ho fan molt bé; és una manera de parlar, perquè després 

no em diguen que no-sé-què. Li enviaré aquest petit informe.  

I després hi ha altres dos consideracions que sí que són una mica més complicades. 

La primera la podem resoldre. El fet de que... I li diré una cosa, eh?, col·lectius 

racialitzats són tots els que no són blancs com nosaltres, és a dir, no hi ha cap 

col·lectiu que no tingui un estigma o un altre, per desgràcia; no en conec ni un, no 

conec cap col·lectiu racial, religiós que a Catalunya o que al món, fora del seu 

context, no diguen «mal assumpte». I, per tant, vull dir, tenim molta feina. Perquè els 

col·lectius que hem de tractar són tots els que no són blancs, d'aquesta part del món, 

etcètera.  

Què haurien de fer respecte a les tertúlies? Mirar-ho. Vostè m’ha donat la dada i jo 

em comprometo a partir d'ara a mirar-mos-ho, perquè tinguen més presència. Són 

molts els equilibris que cal tindre –al final són moltíssims–, i de vegades fins i tot 

compliquen moltíssim un procés de selecció d'un contertulià o d'un analista, però 

sabent aquesta dada ho farem. Gràcies, per tant, per donar-nos-la.  

I després, què podríem fer? Integrar-los en el nostre equip, en la nostra plantilla. 

Està claríssim. Però per integrar-los la plantilla ha de créixer, i aleshores entrem en 

unes altres consideracions. I la plantilla, en l'Administració pública i en les empreses 
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públiques, fa deu anys que no es mou, per unes limitacions que posa el nostre mateix 

Govern. Per tant, si no es pot ampliar la plantilla, doncs aquestes noves realitats no 

es poden anar acumulant o no es poden anar implantant perquè no tenim 

possibilitats de fer-ho. En el moment en què tinguem possibilitats de fer-ho, i sempre 

sent dins del que marca la llei, doncs, evidentment, també ens ho mirarem. I dir «en 

la llei» per evitar que no hi ha haja discriminacions tampoc respecte a ningú. I si hi 

ha discriminació positiva, s'ha de poder defensar i ha de poder estar avalada per 

aquesta normativa, evidentment. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l'equitat de 

tracte i la no-discriminació en els mitjans públics 

323-00274/12 

I passem, doncs, a la darrera pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 

sobre l'equitat del tracte i la no discriminació en els mitjans públics, i la formula la 

diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 

Té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Molt bé, bon dia. Continuem estirant del fil que plantejava el diputat d'Esquerra 

Republicana, i ho fem en base a un article que els recomanem a tots i a totes, i 

especialment tenint en compte algunes de les qüestions que s'han dit en aquest últim 

apartat de la sessió de control, que recomanem que llegeixin tots els diputats. És un 

article del media.cat, de l'Observatori Crític dels Mitjans de comunicació, fet per la 

periodista especialitzada en migracions Sara Montesinos. Ella reflexiona sobre el fet 

que la manca de perspectives antiracistes als mitjans de comunicació facilita els 

discursos discriminatoris, no?  

I per aprofundir una mica més en aquest debat que es plantejava ara, m'agradaria 

plantejar, per exemple, el que el periodista de eldiario.es, Moha Gerehou, planteja, 

no?, que hi ha sobre el tracte de les persones racialitzades, afrodescendents, siguin 
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o no migrades, no? I ell planteja que hi ha tres escenaris. Per una banda, la 

representació d'aquestes persones, d'aquests veïns i veïnes dels nostres pobles i 

ciutats, la representació o bé és com han víctimes constants –de les fronteres, de la 

fam, de les epidèmies–, com a botxins –delinqüents o persones que no aporten res 

de positiu–, i afegeix el periodista: «O com els primers a fer alguna cosa», no?, com 

graduar-se a la universitat. Aquestes narratives, ens comenta el periodista, no?, 

treuen la responsabilitat dels mitjans de comunicació d'aprofundir en per què no ha 

estat fins al moment que aquelles persones, per exemple, han assolit aquelles fites, 

no?  

I, per tant, nosaltres li volem preguntar: la diversitat que els mitjans de comunicació 

i els mitjans públics de comunicació..., és nefasta. Hi ha una infrarepresentació –les 

dades s'acaben de posar sobre la taula. I vull insistir-hi: què es fa, des de TV3 

especialment, per capgirar aquesta realitat, tenint en compte la importància que 

tenen els mitjans de comunicació a l'hora de construir narratives que no 

aprofundeixin en les discriminacions estructurals del racisme? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

Tal com li he explicat anteriorment 

 

Fitxer 21CCMA11 

al seu company diputat, senyora diputada, nosaltres només tenim tres vies 

d'actuació, que és explicar la realitat a través de la informació, com diu vostè; 

després, atendre aquesta realitat a través dels nostres analistes i contertulians, i, 

després, atendre aquesta realitat també des de la gent que treballa amb nosaltres.  

Jo crec que la primera es treballa, però ara vostè ha dit això, i li demane que m'envie 

l'article, perquè m'ha fet reflexionar. Perquè jo li portava una sèrie de notícies que 

havíem publicat en els TNs durant les últimes dues setmanes, i és veritat que totes 

són d'això. També és veritat que, per desgràcia, lo que entenem per actualitat moltes 

vegades són males notícies. Però és que les estic llegint: «Gestió de l'acollida de 
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refugiats i rebuig de refugiats en alguns casos», «Precarietat dels temporers a 

Lleida», «Traves dels ajuntaments en l'empadronament que han donat lloc a un 

mercat il·legal a internet», «Laberint de tràmits i permisos de treball», «Denegacions 

d’obertures de comptes bancaris per motius racials», «Rebuts com a llogater pel fet 

de tenir un nom estranger», «Discriminacions en l'oci nocturn». Clar, és que 

majoritàriament les notícies sempre són males notícies, per desgràcia, segurament, 

o per... No ho sé, no ho sé. És així: pas de nouvelles, bonne nouvelle; good news, 

no news, sempre ha sigut igual, i podem reflexionar sobre això. Però és veritat que 

si ho fem nosaltres sempre prevaldrà el nostre punt de vista i ens podem equivocar. 

És a dir, que si busquem per un altre costat donar notícies que siguen positives, 

aleshores entrem en lo que vostè ha dit que «els primers que...», i tampoc és això.  

I, per tant, què hem de fer? Doncs mire, reflexionar moltíssim sobre això que vostè 

diu. I tots els equips d'informatius de Televisió de Catalunya, com que reflexionen 

sobre altres temes, altres conflictes i altres històries que cal corregir, crec que sobre 

això també han reflexionat moltes vegades. No podem deixar de fer-ho, perquè 

potser amb alguna decisió tampoc l’hem encertat massa, a l'hora de tractar aquests 

col·lectius, vull dir. 

El president 

Gràcies. Senyora Sánchez, té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Sí; en aquest sentit abans deia, no?, «som els que ho fem millor». Nosaltres el que 

els volem traslladar és que es pot fer molt millor, i que, per tant, reconèixer el paper 

dels mitjans de comunicació, i especialment els públics, hi insisteixo, per no 

aprofundir en les discriminacions estructurals del racisme és prioritari i ha de ser una 

prioritat, com des de la perspectiva feminista. Oi que a dia d'avui, gràcies a l'impuls 

del moviment feminista, de col·lectius com On Són les Dones, s'intenta anar revertint 

la paritat –no ho hem assolit encara– en els mitjans públics? Doncs en aquest sentit 

–i acabo, president– s'han d’incorporar a les redaccions persones racialitzades, 

persones afrodescendents, però no per parlar de racisme o de les discriminacions, 

sinó per parlar de qualsevol cosa. I això és important també, perquè és una queixa 

que molts periodistes posen sobre la taula.  
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El president 

Senyora... 

Natàlia Sànchez Dipp 

Moltes gràcies –sí. 

El director de Televisió de Catalunya  

Doncs senyora diputada... 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula.  

El director de Televisió de Catalunya  

...–perdó, senyor president; és que com estàvem ja acabant, ja ens hi llancem. 

Senyora diputada, hi estic d'acord al cent per cent, i no [#02.58] li puc dir això. És a 

dir, quan jo he dit abans «som els millors», després ho he posat entre cometes i he 

dit que era una manera de parlar, que considerava que ho fèiem bé. I vostè té tota 

la raó del món: per molt bé que ho fem, sempre ens equivoquem, segur –segur. Igual 

que hem treballat per aquesta paritat, que per a nosaltres era més fàcil, perquè en 

plantilles de periodistes –de periodistes parle, eh?– normalment ja hi ha paritat 

quantitativa, però no hi ha paritat de sous, etcètera. Doncs igual que hem fet 

aquestes reflexions quan pensem en presentadors, en realitzadors, en productores, 

en realitzadores, etcètera, ho hem d'aplicar igual en els altres col·lectius. 

Absolutament d'acord. I, per tant, doncs mire, tenim uns deures, per dir-ho així, i un 

compromís de fer-ho millor, evidentment. 

El president 

Doncs moltes gràcies. Si no hi ha cap qüestió per part de cap diputat, aixecaríem la 

sessió.  

Bon dia a tots i bon divendres. 

La sessió s'aixeca a... 

 


