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CCMA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

30/12/18 EL PP PIDE LA DIMISIÓN O CESE INMEDIATO DE SANCHIS Y GORDILLO    /    La Razón (Cataluña) 6 1

30/12/18 EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATRÀDIO    /    Abc (Ed. Cataluña) 7 1

29/12/18 INVESTIGADOS LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO POR EL 1-O    /    Abc (Ed. Cataluña) 8 1

29/12/18 ELS DIRECTORS DE CATALUNYA RÁDIO I DE TV3, INVESTIGATS PER 1'1-0    /    Ara 9 1

29/12/18 SÁNCHEZ FRENA TORRA    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 10 2

29/12/18 IMPUTATS ELS DIRECTORS DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO PER L'1-O    /    La Vanguardia (Ed. Català) 12 1

29/12/18 EL JUTGE IMPUTA ELS DIRECTORS DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO PER L'1-O    /    Diari de Girona 13 1

29/12/18 CATALUÑA EL JUZGADO 13 DE BARCELONA CITA POR EL 1-O AL DIRECTOR DE TV3    /    Diario de Navarra 14 1

29/12/18 INVESTIGADOS LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO POR EL 1-O    /    Abc 15 1

29/12/18 DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO    /    El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Bizkaia) 16 1

29/12/18 IMPUTAN A LOS DIRECTORES DE CATALUNYA RÀDIO Y TV3 POR EL 1-O    /    El Mundo 17 1

29/12/18 IMPUTAN A LOS DIRECTORES DE CATALUNYA RÀDIO Y TV3 POR EL 1-O    /    El Mundo (Ed. Catalunya) 18 1

29/12/18 EL JUEZ CITA A VICENT SANCHIS Y SAÜL GORDILLO POR EL 1-O    /    El País (Cataluña) 19 1

29/12/18 SANCHIS I GORDILLO, CITATS I INVESTIGATS PER L'1-O    /    El Punt Avui 20 1

29/12/18 EL JUEZ DEL 1-O INVESTIGA A LOS DIRECTORES DE CATALUNYA RADIO Y TV3    /    Expansión (Ed. Cataluña) 21 1

29/12/18 EL JUEZ CITA POR EL 1-O AL DIRECTOR DE TV3 Y AL DE CATALUNYA RÀDIO    /    Heraldo de Aragón 22 1

29/12/18 EL JUEZ CITA POR EL 1-O AL DIRECTOR DE TV3    /    Hoy Extremadura 23 1

29/12/18 EL JUEZ CITA POR EL 1-O AL DIRECTOR DE TV3    /    La Rioja 24 1

29/12/18 CITAN A DECLARAR COMO INVESTIGADOS POR EL 1-O A LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO    /    La
Voz de Galicia

25 1
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CCMA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

29/12/18 EL JUTGE DE L'1-O CRIDA A DECLARAR ELS DIRECTORS DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO    /    Segre 26 1

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

30/12/18 EL PP EXIGEIX LA DIMISSIÓ DELS DIRECTORS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 PER ESTAR IMPUTATS    /    Diari de
Girona

28 1

30/12/18 EL PP PIDE DIMISIONES EN TV3    /    El País (Cataluña) 29 1

30/12/18 EL PP EXIGEIX LA DIMISSIÓ DELS DIRECTORS DELS MITJANS CATALANS PER ESTAR IMPUTATS    /    Regió7 30 1

29/12/18 CATALUNYA ELS DIRECTORS DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO, IMPUTATS PER LL-O    /    Diari de Sabadell 31 1

29/12/18 EL JUEZ CITA POR EL 1-O AL DIRECTOR DE TV3    /    El Norte de Castilla 32 1

29/12/18 ELS DIRECTORS DE TV3 I CATRÀDIO, INVESTIGATS PER LA CAUSA CONTRA L'1-O    /    La Mañana 33 1

29/12/18 LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO, INVESTIGADOS POR EL 1-O    /    La Razón 34 1

29/12/18 CARAS DE LA NOTICIA    /    La Razón (Ed. Cataluña) 35 1

29/12/18 EL JUTGE IMPUTA ELS DIRECTORS DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO PER L'1-O    /    Regió7 36 1

CATALUNYA RÀDIO

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

29/12/18 LOS DIRECTORES DE TV3 Y CATALUNYA RÀDIO, INVESTIGADOS POR EL 1-O    /    La Razón (Ed. Cataluña) 38 1
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30/12/18La Razón (Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 2
Sección: CATALUÑA    Valor: 7.205,00 €    Área (cm2): 168,6    Ocupación: 20,74 %    Documento: 1/1    Autor: R.B. - Barcelona    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 122743814
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30/12/18Abc (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 4.636 Ejemplares
Difusión: 2.184 Ejemplares

Página: 23
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 717,00 €    Área (cm2): 86,5    Ocupación: 11,81 %    Documento: 1/1    Autor: D. C. BARCELONA    Núm. Lectores: 8736

C
ód: 122743175
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29/12/18Abc (Ed. Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 4.636 Ejemplares
Difusión: 2.184 Ejemplares

Página: 23
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 1.859,00 €    Área (cm2): 319,2    Ocupación: 43,69 %    Documento: 1/1    Autor: D. TERCERO BARCELONA    Núm. Lectores: 8736

C
ód: 122728206
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29/12/18Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.121 Ejemplares
Difusión: 16.110 Ejemplares

Página: 8
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 2.504,00 €    Área (cm2): 569,4    Ocupación: 56,27 %    Documento: 1/1    Autor: ALBERT CASTELLVÍ ROCA BARCELONA    Núm. Lectores: 131000

C
ód: 122723964

Els directors de Catalunya Ràdio 
i de TV3, investigats per l’1-O

havia comparegut, en qualitat de 
testimoni, davant la Guàrdia Civil 
i el mateix jutjat d’instrucció, i ha-
via argumentat que TV3 i Catalu-
nya Ràdio havien emès la campa-
nya institucional en compliment 
d’una llei aprovada pel Parlament, 
que és la cambra de la qual depèn la 
Corporació. A més, segons ella, el 
Govern no va pagar els anuncis di-
fosos pels mitjans públics, i la 
CCMA ho va reclamar per la via in-
terna, però no per la judicial.  

Advertiments del TSJC 
Igual que Llorach, els directors de 
TV3 i de Catalunya Ràdio formen 
part de la llista de més d’un miler de 
càrrecs públics catalans que el se-
tembre de l’any passat, pocs dies 
abans de l’1-O, van rebre notificaci-
ons del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) en què se’ls 
informava personalment que el Tri-
bunal Constitucional havia anul·lat 
el decret de mesures complementà-
ries del referèndum i els advertia 
que podien incórrer en “eventuals 
responsabilitats, inclosa la penal”, 
si col·laboraven d’alguna manera en 
la preparació o l’organització de la 
consulta sobre l’autodeterminació 
de Catalunya.  

Entre altres coses, aquesta noti-
ficació indicava que TV3 i Catalu-
nya Ràdio haurien de deixar d’eme-
tre la campanya institucional del re-
ferèndum, cosa que va passar a par-
tir del dia 13 de setembre. Però en 
aquell moment la CCMA va assegu-
rar que la decisió de retirar la cam-

panya no tenia res a veure amb la re-
cepció d’aquests documents judici-
als, sinó que obeïa únicament al fet 
que el Govern només havia contrac-
tat espais publicitaris als mitjans 
públics fins al dia 12. Segons la Cor-
poració, les previsions d’emissió de 
l’anunci no es van alterar.  

Sanchis va rebre la notificació 
del TSJC precisament el dia 12 al 
migdia, però aquell vespre TV3 en-
cara va emetre l’espot per última 
vegada, i va fer-ho en un moment de 
màxima audiència, durant el des-
cans d’un partit de la Lliga de Cam-
pions entre el Barça i el Juventus 
que transmetia la televisió pública. 
A Llorach el document li va arribar 
el dia 13, i Gordillo el va rebre més 
endavant. 

A banda de Sanchis i Gordillo, el 
23 de gener també haurà de declarar 
al jutjat número 13 de Barcelona la 
directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, Maria Àngels 
Barbarà, investigada igualment per 
la seva participació en l’1-O. Així 
mateix, Llorenç Birba Font haurà 
de comparèixer com a testimoni.  

La magistrada Alejandra Gil es va 
fer càrrec de la causa de l’1-O el 28 
de novembre, poques setmanes des-
prés de la mort de l’anterior titular 
del jutjat, Juan Antonio Ramírez 
Sunyer, que havia obert el cas el fe-
brer de l’any passat arran d’una de-
núncia contra l’exjutge Santiago Vi-
dal. Les citacions fetes públiques 
ahir són el primer moviment que ha 
dut a terme la nova magistrada des 
que va assumir la causa.e

La jutge del 13 cita a declarar Sanchis i Gordillo el 23 de gener

El director de TV3, Vicent Sanchis (al centre), i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo (dreta), en una imatge 
d’arxiu al costat del director de l’Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer. RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

El director de TV3, Vicent Sanchis, 
i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordi-
llo, hauran de declarar en qualitat 
d’investigats en la causa judicial so-
bre el referèndum de l’1 d’octubre 
del 2017. La titular del jutjat d’ins-
trucció número 13 de Barcelona, 
Alejandra Gil Lima, els ha citat a de-
clarar el dia 23 de gener. Sanchis 
haurà de comparèixer al jutjat a les 
16.30 h, i Gordillo hi haurà d’anar 
mitja hora més tard.  

La citació, datada el 20 de desem-
bre, precisa que tots dos hauran de 
declarar assistits pels seus advocats, 
però no especifica exactament per 
quin motiu se’ls investiga. De totes 
maneres, una de les qüestions que 
aquest jutjat vol aclarir és si els res-
ponsables dels mitjans públics cata-
lans van incórrer en algun delicte de 
malversació de fons públics o de 
desobediència quan van emetre la 
campanya institucional del referèn-
dum de l’1-O. 

De fet, el 9 d’octubre ja va com-
parèixer en aquest mateix jutjat, 
investigada per desobediència, la 
presidenta en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), Núria Llorach, 
a qui se li van demanar explicaci-
ons sobre la difusió de l’anunci del 
referèndum als mitjans públics. 
Però Llorach es va acollir al dret de 
no declarar. Anteriorment, la mà-
xima responsable de la CCMA ja 

BARCELONA
ALBERT CASTELLVÍ ROCA
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29/12/18El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 32.380 Ejemplares
Difusión: 24.437 Ejemplares

Página: 2
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 22.536,00 €    Área (cm2): 957,5    Ocupación: 88,02 %    Documento: 1/2    Autor: IOLANDA MÁRMOL    Núm. Lectores: 312000

C
ód: 122725800
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29/12/18El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 32.380 Ejemplares
Difusión: 24.437 Ejemplares

Página: 3
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 13.851,00 €    Área (cm2): 588,5    Ocupación: 54,1 %    Documento: 2/2    Autor: IOLANDA MÁRMOL    Núm. Lectores: 312000

C
ód: 122725800
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29/12/18La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 52.125 Ejemplares
Difusión: 42.687 Ejemplares

Página: 15
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 7.511,00 €    Área (cm2): 237,1    Ocupación: 24 %    Documento: 1/1    Autor: TONI MUÑOZ Barcelona     Núm. Lectores: 436000

C
ód: 122725592

Imputats els
directors de
TV3 i Catalunya
Ràdio per l’1-O
El jutjat d’instrucció 13 de Barcelona
els cita a declarar el 23 de gener

TONI MUÑOZ
Barcelona

El jutjat d’instrucció número 13
de Barcelona continua amb la
investigació pels preparatius
del referèndumde l’1-O després
de la sobtada mort de l’anterior
titular, Juan Antonio Ramírez
Sunyer. El jutjat ha citat a de-
clarar per al pròxim 23 de gener
els responsables dels mitjans de
comunicació públics catalans,
el director de TV3, Vicent
Sanchis, i el deCatalunyaRàdio,
Saül Gordillo. Tots dos hauran
de comparèixer enqualitat d’in-
vestigats, tal com va notificar
ahir el jutjat enunaprovidència.
Al document que es va fer ar-

ribar a les parts, però, no s’hi de-
tallen ni els fets ni el presumpte
delicte pel qual hauran de res-
pondre els investigats.
En principi, arran del curs pel

qual ha discorregut la causa es
dedueix que els dos directors
hauran de donar explicacions
per la difusió, a través dels seus
mitjans, de la publicitat institu-
cional sobre el referèndum que
va suspendre el Tribunal Cons-
titucional (TC). De fet, dies
abans de la votació, tots dos,
comque ostenten càrrecs en or-
ganismes públics, van ser ad-
vertits personalment pel Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que el TC havia
suspès el decret de mesures
complementàries del referèn-
dum, amb la qual cosa podien

incórrer en “eventuals respon-
sabilitats penals” si participa-
ven de la preparació del refe-
rèndum.
En aquesta causa també hi

consta com a imputada la pre-
sidenta de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach, en re-
lació amb les campanyes insti-
tucionals del referèndum que
van ser emeses als mitjans pú-
blics de la Generalitat. Tant en
una compareixença davant la
Guàrdia Civil comdavant el jut-
ged’instrucció,Llorachvaman-
tenir que la seva actuació estava
emparada en la llei del Parla-

ment, que és la instància de què
depenen els mitjans públics.
A la mateixa notificació re-

mesa pel jutjat ahir, també se
cita adeclarar el 23degenerÀn-
gels Barberà, directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de
Dades, per aqui laFiscalia va in-
teressar la seva imputació per la
possible “connivència” amb els
responsables de la “cessió de
dades per a la formació del cens
electoral del referèndum”.c

ElTSJC va advertir
Sanchis i Gordillo que
difondre publicitat
del referèndum
podia ser delicte
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29/12/18Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 6.726 Ejemplares
Difusión: 4.854 Ejemplares

Página: 27
Sección: CATALUÑA    Valor: 209,00 €    Área (cm2): 94,1    Ocupación: 11,1 %    Documento: 1/1    Autor: EFE BARCELONA    Núm. Lectores: 41000

C
ód: 122727102

EFEBARCELONA

■El jutjat número  de Barcelo-
na ha citat a declarar per al pròxim
 de gener els directors de TV i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i
Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d'investigats en la causa
oberta per la preparació del refe-
rèndum il·legal de l' d'octubre
del . El jutge cita també a de-
clarar el mateix dia la directora de
l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, Àngels Barberà, en una
providència en la qual no especi-
fica els fets pels quals investiga els
tres responsables dels ens públics
de la Generalitat. En el seu escrit,
el magistrat recorda que els inves-

tigats hauran de comparèixer as-
sistits de lletrat i, si no fos així, hau-
ran de comunicar-ho abans del
dia  de gener a fi que els sigui as-
signat un del torn d'ofici. Es tracta
de la mateixa causa i el mateix jut-
jat que ja va citar a declarar com a
investigada a la presidenta de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Núria Llo-
rach, per la difusió dels anuncis
institucionals de l'-O. Va ser a
mitjans del mes de setembre pas-
sat quan Llorach va rebre la noti-
ficació per acudir a declarar al jut-
jat d'instrucció número  de Bar-
celona, que manté imputades
unes  persones per l’-O. 

El jutge imputa els
directors de TV3 i
Catalunya Ràdio per l’1-O
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29/12/18Diario de Navarra
Comunidad Foral de Navarra

Prensa: Diaria
Tirada: 36.049 Ejemplares
Difusión: 29.570 Ejemplares

Página: 5
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 283,00 €    Área (cm2): 33,9    Ocupación: 3,5 %    Documento: 1/1    Autor: El Juzgado de Instrucción número 13 de B    Núm. Lectores: 132000

C
ód: 122729240
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29/12/18Abc
España

Prensa: Diaria
Tirada: 110.694 Ejemplares
Difusión: 76.707 Ejemplares

Página: 24
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 14.066,00 €    Área (cm2): 319,2    Ocupación: 43,56 %    Documento: 1/1    Autor: D. TERCERO BARCELONA    Núm. Lectores: 393000

C
ód: 122724872
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29/12/18El Correo Español-El Pueblo Vasco (Ed. Bizkaia)
Vizcaya

Prensa: Diaria
Tirada: 55.874 Ejemplares
Difusión: 46.338 Ejemplares

Página: 26
Sección: REGIONAL    Valor: 2.374,00 €    Área (cm2): 167,4    Ocupación: 17,63 %    Documento: 1/1    Autor: :: E. C.    Núm. Lectores: 388000

C
ód: 122731256
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29/12/18El Mundo
España

Prensa: Diaria
Tirada: 135.828 Ejemplares
Difusión: 93.635 Ejemplares

Página: 10
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 6.282,00 €    Área (cm2): 143,6    Ocupación: 17,16 %    Documento: 1/1    Autor: GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA El Juzgado de     Núm. Lectores: 569000

C
ód: 122724445

Imputan a los 
directores de 
Catalunya Ràdio 
y TV3 por el 1-O

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El Juzgado de Instrucción número 
13 de Barcelona ha citado a declarar 
como imputados para el próximo 23 
de enero al director de TV3, Vicent 
Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, por una posible deso-
bediencia cometida durante las se-
manas previas a la celebración del 
referéndum suspendido por el Tribu-
nal Constitucional del 1 de octubre 
del 2017. En concreto, estos medios 
de comunicación públicos difundie-
ron publicidad de la convocatoria de 
las votaciones pese a que el referén-
dum se había declarado ilegal por 
decisión judicial. El primer espot pu-
blicitario de la campaña que organi-
zó el Govern se emitió en TV3 el 4 de 
septiembre de 2017, con una dura-
ción de 10 segundos, en el que so-
breimpresionado sobre las imágenes 
se podía leer: «Naciste con la capaci-
dad de decidir, renunciarás a ella?». 

El Juzgado de Instrucción número 
13 es el mismo que ya citó a declarar 
a la presidenta en funciones de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), Núria Llorach, 
en octubre, por la difusión de estos 
anuncios institucionales del referén-
dum del 1-O. En su comparecencia 
ante el juez Llorach argumentó que 
TV3 y Catalunya Ràdio difundieron 
los anuncios institucionales del 1-O 
en virtud de una ley del Parlamento, 
cámara de la que dependen los me-
dios públicos catalanes. 

El juez de la Sala Número 13 tam-
bién ha citado a declarar como im-
putada para el mismo 23 de enero a 
la directora de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos Ángels Bar-
berà ya que hace unas semanas la 
Fiscalía consideró «oportuno la in-
vestigación y enjuiciamiento en la 
misma causa» de una denuncia pre-
sentada contra ella por posible «con-
nivencia» con los «responsables de 
la cesión de datos para la formación 
del censo electoral destinado a la ce-
lebración del expresado referén-
dum». La denuncia, presentada por 

un particular, indicaba que la Agen-
cia Española de Protección de Datos 
emitió un informe de septiembre de 
2017 en el que concluía que el cen-
so que la Generalitat quería hacer 
para el 1-O contravenía la legisla-
ción y era una ilegalidad elaborarlo 
a partir de otros registros.

Vicent Sanchis. IVÁN CÁMARA
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29/12/18El Mundo (Ed. Catalunya)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 9.230 Ejemplares
Difusión: 5.043 Ejemplares

Página: 15
Sección: CATALUÑA    Valor: 1.121,00 €    Área (cm2): 143,6    Ocupación: 17,16 %    Documento: 1/1    Autor: GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA El Juzgado de     Núm. Lectores: 20172

C
ód: 122724051
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29/12/18El País (Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 20.268 Ejemplares
Difusión: 13.072 Ejemplares

Página: 4
Sección: CATALUÑA    Valor: 1.017,00 €    Área (cm2): 73,1    Ocupación: 7,74 %    Documento: 1/1    Autor: EL PAÍS, Barcelona El juzgado número 13     Núm. Lectores: 52288

C
ód: 122723768
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29/12/18El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 30.123 Ejemplares
Difusión: 22.037 Ejemplares

Página: 10
Sección: CATALUÑA    Valor: 1.095,00 €    Área (cm2): 190,4    Ocupación: 22,34 %    Documento: 1/1    Autor: Redacció BARCELONA    Núm. Lectores: 134000

C
ód: 122723807

El jutjat número 13 de
Barcelona ha citat a decla-
rar per al pròxim 23 de ge-
ner els directors de TV3 i
Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis i Saül Gordillo,
respectivament. Hi són ci-
tats, a més a més, en quali-
tat d’investigats en la cau-

sa oberta per la preparació
del referèndum il·legal de
l’1 d’octubre del 2017.

El jutge cita també a de-
clarar el mateix dia la di-
rectora de l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Da-
des, Àngels Barberà, en
una providència en la qual
no especifica els fets pels
quals investiga els tres res-
ponsables dels ens públics

de la Generalitat. En el seu
escrit, el magistrat recor-
da que els investigats hau-
ran de comparèixer assis-
tits de lletrat.

Es tracta de la mateixa
causa i el mateix jutjat que
ja va citar a declarar com a
investigada la presidenta
de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach,

per la difusió dels anuncis
institucionals de l’1-O. Va
ser a mitjans del mes de se-
tembre passat quan Llo-
rach va rebre la notificació
per acudir a declarar da-
vant el titular del jutjat
d’instrucció número 13 de
Barcelona, que manté im-
putades una quarantena
de persones pels prepara-
tius del referèndum. Les
campanyes divulgatives
que la Generalitat va llan-
çar per promoure l’1-O i
que van ser emeses pels
mitjans públics van ser ob-
jectiu de la declaració de
Llorach, que va defensar la
legalitat de l’emissió. ■

Redacció
BARCELONA

Sanchis i Gordillo, citats
i investigats per l’1-O

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i

Saül Gordillo, respectivament ■ EL PUNT AVUI/ ACN
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❘ BARCELONA ❘ El jutjat número 13 
de Barcelona va citar ahir a de-
clarar els directors de TV3 i Ca-
talunya Ràdio, Vicent Sanchis i 
Saül Gordillo, per al proper 23 
de gener. Ho faran en qualitat 
d’investigats en la causa oberta 
per l’organització del referèn-
dum de l’1 d’octubre del 2017. El 
jutge va citar també a declarar 
per a aquell mateix dia la di-
rectora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, Àngels 
Barberà, en una resolució en la 
qual no especifica els fets pels 

quals investiga els tres respon-
sables dels ens públics de la 
Generalitat.

Entre altres qüestions, s’està 
investigant una possible malver-
sació de fons o desobediència 
dels tribunals pels anuncis que 
van emetre TV3 i Catalunya Rà-
dio sobre el referèndum. A més, 
també es planteja una possible 
vulneració de la privacitat per a 
les dades del cens. També queda 
citat Llorenç Birba Font com a 
testimoni. 

En el seu escrit, el magistrat 

recorda que els investigats hau-
ran de comparèixer assistits per 
un lletrat i, en cas que no sigui 
així, hauran de comunicar-ho 
abans del dia 13 de gener a fi 
que els sigui assignat un del torn 
d’ofici.

Es tracta de la mateixa causa 
i el mateix jutjat que ja va citar 
a declarar com a investigada la 
presidenta de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), Núria Llorach, per la 
difusió dels anuncis institucio-
nals de l’1-O.

El jutge de l’1-O crida a declarar els 
directors de TV3 i Catalunya Ràdio
Ho faran en qualitat d’investigats per la preparació del referèndum

Vicent Sanchis.
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ACNBARCELONA

■ La vicesecretària d'Estudis i
Programes del PP, Andrea Levy, va
exigir ahir la dimissió «immedia-
ta» dels directors de TV, Vicent
Sanchis, i de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, després que esti-
guin investigats pel Jutjat d'Ins-
trucció . La també diputada del
PPC al Parlament considera que
els dos periodistes han de deixar
les seves responsabilitats: «És in-
compatible la imputació amb els
seus càrrecs públics». En aquest
sentit, Levy presentarà una pre-
gunta al Parlament dirigida a la
consellera de Presidència, Elsa
Artadi, per saber si troba «ètic»

mantenir-los al càrrec.
El Jutjat d'Instrucció número 

va citar ahir com a investigats San-
chis i Gordillo, a més de la direc-
tora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels
Barbarà, que hauran de declarar
el  de gener. 

La citació, amb data del  de
desembre, no especifica el motiu,
però el jutjat  és el que s'ocupa
a Catalunya de l'-O. Entre altres
qüestions, s'està investigant una
possible malversació de fons o de-
sobediència dels tribunals pels
anuncis que van emetre TV i Ca-
talunya Ràdio sobre el referèn-
dum. 

El PP exigeix la dimissió dels
directors de Catalunya Ràdio
i TV3 per estar imputats
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ACN BARCELONA

nLa vicesecretària d'Estudis i Pro-
grames del PP, Andrea Levy, va
exigir ahir la dimissió «immedia-
ta» dels directors de TV3, Vicent
Sanchis, i de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, després que siguin
investigats pel jutjat d'instrucció
13. 

La també diputada del PPC al
Parlament considera que els dos
periodistes han de deixar les se-
ves responsabilitats: «És incom-
patible la imputació amb els seus
càrrecs públics». En aquest sentit,
Levy presentarà una pregunta al
Parlament dirigida a la consellera
de Presidència, Elsa Artadi, per
saber si troba «ètic» mantenir-los
al càrrec.

Anuncis de l’1-0

El jutjat d'instrucció número 13 va
citar ahir com a investigats San-
chis i Gordillo, a més de la direc-
tora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels
Barbarà, que hauran de declarar
el 23 de gener. 

La citació, amb data del 20 de
desembre, no n’especifica el mo-
tiu, però el jutjat 13 és el que s'ocu-
pa a Catalunya de l'1-O. Entre al-
tres qüestions, s'està investigant
una possible malversació de fons
o desobediència del tribunals
pels anuncis que van emetre TV3
i Catalunya Ràdio sobre el refe-
rèndum. 

El PP exigeix la
dimissió dels
directors dels
mitjans catalans
per estar imputats
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EFE

Citados a declarar el 23 de enero

Los directores de TV3 
y Catalunya Ràdio, 
investigados por el 1-O

nar el 1-O a pesar de estar suspen-
dido por el Constitucional.  

En el vídeo difundido por TV3 
y Catalunya Ràdio aparecían 
unas vías de tren bajo el logotipo 
de la Generalitat que se bifurca-
ban con el eslogan: «Has nacido 
con la capacidad de decidir, ¿re-
nunciarás?».

La primera dirigente de los 
medios públicos que acudió a 
declarar por los preparativos del 
1-O fue Núria Llorach, presidenta 
en funciones del ente público que 
gestiona TV3 y Catalunya Ràdio. 
En sus declaraciones como testi-
go, Llorach defendió la difusión 
del anuncio amparándose en la 
ley del Parlament que regula los 
medios públicos. Un camino que 
podrían seguir ahora los directo-
res de TV3 y Catalunya Ràdio en 
una causa investigada previa-

C. Rubio - Barcelona

El juzgado número 13 de Barcelo-
na ha citado a declarar a los direc-
tores de TV3 y Catalunya Ràdio, 
Vicent Sanchis y Saül Gordillo, el 
próximo 23 de enero  en calidad 
de investigados en la causa abier-
ta por la preparación del referén-
dum ilegal del 1 de octubre. En 
concreto, los medios públicos 
catalanes emitieron durante 
unos días de septiembre un anun-
cio institucional  para promocio-

El TS rechaza conceder 
a los líderes del 
«procés» un permiso 
para que salgan de 
prisión estas fi estas

preventivos en la causa del «pro-
cés»  (los ex consejeros Josep 
Rull, Jordi Turull y Joaquim 
Forn, el ex presidente de la 
Asamblea Nacional Catalana, 
Jordi Sànchez y la ex presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell) 
porque no existe una previsión 
legal referida a la concesión de 
este tipo de salidas con motivo de 
las fi estas en la Ley de Régimen 
Penitenciario y no concurren 
tampoco «importantes y compro-
bados motivos» que las justifi -
quen.

mente por la Fiscalía de Barcelo-
na. Según TV3, en la citación de 
Gordillo y Sanchis no especifi ca 
porque se los investiga.

El juez también ha citado a 
declarar como imputada para el 
mismo día a la directora de la 
Autoridad Catalana de Protec-
ción de Datos, Ángels Barberà.

«No» al permiso de Navidad
Por otro lado, la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo ha recha-
zado conceder permisos navide-
ños para varios de los presos 

Los directores 
de TV3 y de 
Catalunya Ràdio, 
Vicent Sanchis y 
Saül Gordillo

Torrent 
defi ende la 
abolición de 
la Corona

El Parlament 
presentó ayer 
ante el TC sus 
alegaciones 
en defensa de 
la resolución 
aprobada que 
pedía la 
abolición de la 
Monarquía 
recordando la 
idea de Pedro 
Sánchez de 
acabar con la 
inviolabilidad 
de la Corona. 
También 
admite que es 
una resolución 
sin efectos 
jurídicos
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El jutjat número 13 de Barcelo-
na ha citat a declarar per al pròxim
23 de gener els directors de TV3 i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i
Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d’investigats en la causa
oberta per la preparació del refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre
del 2017. 

El jutge cita també a declarar el
mateix dia la directora de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Da-
des, Àngels Barberà, en una pro-
vidència en la qual no especifica
els fets pels quals investiga els tres
responsables dels ens públics de
la Generalitat. En el seu escrit, el
magistrat recorda que els investi-
gats hauran de comparèixer assis-
tits de lletrat i, si no fos així, hauran
de comunicar-ho abans del dia 13
de gener a fi que els en sigui assig-
nat un del torn d’ofici. 

EFE BARCELONA

El jutge imputa
els directors de TV3
i Catalunya Ràdio
per l’1-O
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

29/12/18 El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    elconfidencial.com 45 1

29/12/18 El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    Eldiario.es 46 1

29/12/18 Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la investigación del 1-O    /    Eldiario.es 47 1

29/12/18 Andrea Levy pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la investigación del 1-O    /    EL ESPAÑOL 48 1

29/12/18 El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    La Vanguardia 49 1

29/12/18 Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la investigación del 1-O    /    La Vanguardia 50 1

29/12/18 TV3 y Cataluña Radio, al banquillo por el 1-O    /    La Gaceta 51 1

29/12/18 Vicent Sanchis, imputat i insultat: "traidor, CDR, toda TV3 a la cárcel"    /    El Nacional.cat 52 1

29/12/18 El unionismo, loco con la imputación del jefe de TV3: "Ahora Terribas y Soler"    /    El Nacional.cat 53 1

29/12/18 El jutge imputa els directors de TV3 i Catalunya Ràdio per l'1-O    /    Diari de Girona 54 1

29/12/18 Sanchis i Gordillo, citats i investigats per l1-O    /    El Punt Avui 55 1

29/12/18 El jutge imputa Vicent Sanchis i Saül Gordillo per l'1-O    /    El Periódico de Catalunya 56 1

28/12/18 El juez imputa a Vicent Sanchis y a Saül Gordillo por el 1-O    /    elPeriódico.com 57 1

28/12/18 La nova ofensiva contra TV3 i CatRàdio    /    El Nacional.cat 58 2

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, investigats per l1-O    /    TarragonaDigital.com 60 1

28/12/18 Tombar TV3 i Catalunya Ràdio, ara també per la via judicial    /    NacioDigital.cat 61 2

28/12/18 El Jutjat cita a declarar com a investigats Sanchis i Gordillo per l'1-O    /    Comunicació 21 63 1

28/12/18 El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    elconfidencial.com 64 1

28/12/18 Imputan a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    Libertad Digital 65 1
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28/12/18 Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, imputados en el caso del 1-O    /    La Vanguardia 66 1

28/12/18 El jutge imputa Sanchis i Gordillo per l'1-O    /    El Periódico de Catalunya 67 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio declararan per l1-O    /    El País 68 1

28/12/18 El juez del 1-O cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    Segre 69 1

28/12/18 El juez del 1-O cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    Eldiario.es 70 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Rdio, imputats per l1-O    /    Regio7 71 1

28/12/18 El juez del 1-O imputa al director de TV3 y al de Catalunya Ràdio    /    Economia Digital 72 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats per l'1-O    /    Diari de Girona 73 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio declararan per l1-O    /    Cat.El País 74 1

28/12/18 El jutge de l'1-O cita com a investigats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio    /    Segre 75 1

28/12/18 Investigados por la juez del referéndum ilegal del 1-O los directores de los medios TV3 y Catalunya Ràdio    /    ABC.es 76 1

28/12/18 1-O: imputados los directores de TV3 y Catalunya Radio    /    El Mundo 77 1

28/12/18 El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    ABC.es 78 1

28/12/18 El juez cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    La Razón Digital 79 1

28/12/18 El juez del 1-O en Barcelona cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    20minutos.es 80 1

28/12/18 Vicent Sanchis, director de TV3, imputado por los preparativos del 1-O    /    Vertele 81 2

28/12/18 El juez imputa al director de TV3 y el de Cataluña Radio por su participación en el 1-O    /    OkDiario.com 83 1

28/12/18 El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio    /    La Vanguardia 84 1

28/12/18 Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, imputados en la investigación de los preparativos del 1-O    /    Eldiario.es 85 1
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28/12/18 Imputats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio per la propaganda electoral de l'1-O    /    Catalunya Press 86 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats pel cas 1-O    /    El Nacional.cat 87 1

28/12/18 Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, investigados por la causa contra el 1-O    /    Formula TV 88 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, investigats per l1-O    /    CatalunyaDiari 89 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, citats a declarar per la causa de l'1-O    /    Ara Cat 90 1

TELEVISIO DE CATALUNYA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

30/12/18 El PP exigeix la dimissió dels directors de Catalunya Ràdio i TV3 per estar imputats    /    Diari de Girona 92 1

29/12/18 El PP exigeix la dimissió immediata de Sanchis i Gordillo    /    VilaWeb 93 1

29/12/18 El PP exigeix la dimissió "immediata" de Sanchis i Gordillo    /    El Nacional.cat 94 1

29/12/18 El PP exigeix la dimissió  immediata  de Sanchis i Gordillo    /    La Vanguardia 95 1

29/12/18 Levy exigeix "la dimissió o el cessament immediat" de Sanchis i Gordillo    /    El Món.cat 96 1

29/12/18 El jutge imputa els directors de TV3 i Catalunya Rdio per l1-O    /    Regio7 97 1

29/12/18 Imputados los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    La Vanguardia 98 1

28/12/18 La diputada Natàlia Sànchez sosté que l'acusació contra els directors dels mitjans públics és "una nova vulneració de drets
fonamentals"    /    El Món.cat

99 1

28/12/18 Imputados los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio por el procés    /    Diariocrítico 100 1

28/12/18 El Sindicat de Periodistes defensa que el dret a la informació "és fonamental en democràcia"    /    El Món.cat 101 1

28/12/18 Sabrià (ERC): "Disparen contra tot i contra tothom, sense escrúpols"    /    El Món.cat 102 1

28/12/18 El portaveu dÒmnium assegura que la imputació és un atac a la llibertat dexpressió    /    El Món.cat 103 1
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28/12/18 El Comitè dEmpresa de TV3 dona tot el suport a Sanchis i Gordillo    /    El Món.cat 104 1

28/12/18 Citen com a investigats els directors de TV3, Catalunya Ràdio i lAutoritat Catalana de Protecció de Dades    /    El Punt Avui 105 1

28/12/18 Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats per l'1-O    /    NacioDigital.cat 106 1

28/12/18 El jutjat del 13 cita com a investigats els directors de TV3, Catalunya Ràdio i l Autoritat Catalana de Protecció de Dades    /
La Vanguardia

107 1

28/12/18 La jueza imputa a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O    /    elconfidencial.com 108 1

28/12/18 Vicent Sanchis i Saül Gordillo, imputats    /    El Món.cat 109 1

CATALUNYA RADIO

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

29/12/18 Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la investigación del 1-O    /    Expansion.com 111 1

OPINIO

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

28/12/18 Tallar les ales a la tele i a la ràdio    /    NacioDigital.cat 113 2

43 / 115



CCMA

44 / 115



elconfidencial.com
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-12-29/el-pp-pide-la-dimision-de-los-directores-de-tv3-y-catalunya-radio-por-el-1-o_1821542/

Ds, 29 de des de 2018 15:14
Audiència: 1.206.361

VPE: 7.021,02

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

Barcelona, 29 dic (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha exigido hoy la
"dimisión inmediata" de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo,
respectivamente, tras ser citados a declarar como investigados en la causa del 1-O.  En un comunicado, Levy
ha considerado "muy grave" que los dos periodistas sigan en el cargo y les ha emplazado a "dejar sus
responsabilidades, ya que es incompatible esa imputación con sus cargos públicos".  "En especial porque se
constata el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan
ya aquellos que son independentistas", ha señalado la diputada del Parlament.  El juzgado número 13 de
Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de enero a Vicent Sanchis y Saúl Gordillo en calidad de
investigados en la causa abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.  Se trata
de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del
1-O.  La dirigente popular ha asegurado que esta citación "viene a demostrar lo que ha defendido siempre el
Partido Popular, la falta de imparcialidad y neutralidad de los medios públicos catalanes, que están al servicio
del Govern y de la causa independentista".  Por ello, ha considerado que la consellera de Presidencia y
portavoz del Govern, Elsa Artadi, "debería cesarles con carácter inmediato".  Andrea Levy presentará una
pregunta a la portavoz del Govern en el Parlament para saber "si cree ético mantenerlos en el cargo tras la
imputación" y conocer "qué actuaciones" piensa realizar al respecto "para frenar la manipulación" de TV3 y
Catalunya Ràdio. EFE
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Eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/PP-directores-TV3-Catalunya-Radio_0_851465042.html

Ds, 29 de des de 2018 14:47
Audiència: 956.250

VPE: 5.450,62

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018
La vicesecretaria de Estudios y Programas
del PP, Andrea Levy, ha exigido hoy la
"dimisión inmediata" de los directores de TV3
y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül
Gordillo, respectivamente, tras ser citados a
declarar como investigados en la causa del
1-O.   En un comunicado, Levy ha

considerado "muy grave" que los dos periodistas sigan en el cargo y les ha emplazado a "dejar sus
responsabilidades, ya que es incompatible esa imputación con sus cargos públicos".     "En especial porque
se constata el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo
sintonizan ya aquellos que son independentistas", ha señalado la diputada del Parlament.   El juzgado número
13 de Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de enero a Vicent Sanchis y Saúl Gordillo en calidad
de investigados en la causa abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.   Se
trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como investigada a la presidenta de la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por la difusión de los anuncios
institucionales del 1-O.   La dirigente popular ha asegurado que esta citación "viene a demostrar lo que ha
defendido siempre el Partido Popular, la falta de imparcialidad y neutralidad de los medios públicos catalanes,
que están al servicio del Govern y de la causa independentista".   Por ello, ha considerado que la consellera
de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, "debería cesarles con carácter inmediato".   Andrea Levy
presentará una pregunta a la portavoz del Govern en el Parlament para saber "si cree ético mantenerlos en
el cargo tras la imputación" y conocer "qué actuaciones" piensa realizar al respecto "para frenar la
manipulación" de TV3 y Catalunya Ràdio.
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Eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/Levy-PP-TV3-Catalunya-Radio_0_851465035.html

Ds, 29 de des de 2018 14:47
Audiència: 956.250

VPE: 5.450,62

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la
investigación del 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha pedido este sábado "la dimisión o el cese inmediato" del
director de TVC, Vicent Sanchis, y del de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, porque el Juzgado de Instrucción
13 de Barcelona les ha citado a declarar el 23 de enero como investigados en la causa por el referéndum del
1-O.     En un comunicado, Levy ha avisado de que preguntará en sede parlamentaria a la portavoz del Govern,
Elsa Artadi, "si cree ético mantenerlos en el cargo" tras la citación y ha opinado que es muy grave que los
directores de los medios públicos catalanes permanezcan en sus cargos tras ser citados a declarar.   El mismo
juzgado citó a declarar en octubre a la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, y según Levy estas citaciones constatan "el uso fraudulento que hacen
de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan ya aquellos que son independentistas".
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EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181229/andrea-levy-directores-tv3-catalunya-radio-investigacion/364463833_0.html

Ds, 29 de des de 2018 14:02
Audiència: 654.527

VPE: 3.259,54

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Andrea Levy pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la
investigación del 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018
La popular ha avisado de que preguntará en
sede parlamentaria a la portavoz del Govern,
Elsa Artadi, "si cree ético mantenerlos en el
cargo".  El vídeo de niños contra la
Constitución en TV3 que enfrenta a Girauta
con los separatistas  Los grandes medios
catalanes duplican sus pérdidas durante el

'procés'      La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha pedido este sábado "la dimisión o el cese
inmediato" del director de TV3 , Vicent Sanchis , y del de Catalunya Ràdio , Saül Gordillo , porque el Juzgado
de Instrucción 13 de Barcelona les ha citado a declarar el 23 de enero como investigados en la causa por el
referéndum del 1-O .    En un comunicado, Levy ha avisado de que preguntará en sede parlamentaria a la
portavoz del Govern, Elsa Artadi, "si cree ético mantenerlos en el cargo" tras la citación y ha opinado que es
muy grave que los directores de los medios públicos catalanes permanezcan en sus cargos tras ser citados
a declarar.    El mismo juzgado citó a declarar en octubre a la presidenta en funciones de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach , y según Levy estas citaciones constatan "el uso
fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan ya aquellos
que son independentistas".
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/20181229/453802492305/el-pp-pide-la-dimision-de-los-directores-de-tv3-y-catalunya-radio-por-el-1-o.html

Ds, 29 de des de 2018 13:32
Audiència: 1.477.805

VPE: 8.689,49

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El PP pide la dimisión de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

 Barcelona, 29 dic (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha exigido hoy la
dimisión inmediata  de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo,
respectivamente, tras ser citados a declarar como investigados en la causa del 1-O.En un comunicado, Levy
ha considerado  muy grave  que los dos periodistas sigan en el cargo y les ha emplazado a  dejar sus
responsabilidades, ya que es incompatible esa imputación con sus cargos públicos . En especial porque se
constata el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan
ya aquellos que son independentistas , ha señalado la diputada del Parlament.El juzgado número 13 de
Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de enero a Vicent Sanchis y Saúl Gordillo en calidad de
investigados en la causa abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.Se trata
de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del
1-O.La dirigente popular ha asegurado que esta citación  viene a demostrar lo que ha defendido siempre el
Partido Popular, la falta de imparcialidad y neutralidad de los medios públicos catalanes, que están al servicio
del Govern y de la causa independentista .Por ello, ha considerado que la consellera de Presidencia y portavoz
del Govern, Elsa Artadi,  debería cesarles con carácter inmediato .Andrea Levy presentará una pregunta a la
portavoz del Govern en el Parlament para saber  si cree ético mantenerlos en el cargo tras la imputación  y
conocer  qué actuaciones  piensa realizar al respecto  para frenar la manipulación  de TV3 y Catalunya Ràdio.
EFE
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20181229/453802479124/levy-pp-pide-cesar-a-los-directores-de-tv3-y-catalunya-radio-por-la-investigacion-del-1-o.html

Ds, 29 de des de 2018 13:32
Audiència: 1.477.805

VPE: 8.689,49

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la
investigación del 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

 BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha pedido este sábado
la dimisión o el cese inmediato  del director de TVC, Vicent Sanchis, y del de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
porque el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona les ha citado a declarar el 23 de enero como investigados
en la causa por el referéndum del 1-O.En un comunicado, Levy ha avisado de que preguntará en sede
parlamentaria a la portavoz del Govern, Elsa Artadi,  si cree ético mantenerlos en el cargo  tras la citación y
ha opinado que es muy grave que los directores de los medios públicos catalanes permanezcan en sus cargos
tras ser citados a declarar.El mismo juzgado citó a declarar en octubre a la presidenta en funciones de la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, y según Levy estas citaciones
constatan  el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan
ya aquellos que son independentistas .
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La Gaceta
https://gaceta.es/espana/tv3-y-cataluna-radio-al-banquillo-por-el-1-o-20181229-1134/

Ds, 29 de des de 2018 12:30
Audiència: 46.294

VPE: 208,32

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

TV3 y Cataluña Radio, al banquillo por el 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018
El juzgado número 13 de Barcelona ha citado
a declarar para el próximo 23 de enero a los
directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, en
calidad de investigados en la causa abierta
por la preparación del referéndum ilegal del
1 de octubre de 2017.   El juez cita también
a declarar para ese mismo día a la directora
de la Autoridad Catalana de Protección de
Datos, Àngels Barberà, en una providencia

en la que no especifica los hechos por los que investiga a los tres responsables de los entes públicos de la
Generalitat.   En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados deberán comparecer asistidos de
letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero a fin de que les sea asignado uno
del turno de oficio.   PUBLICIDAD  Más de cuarenta imputados  Se trata de la misma causa y el mismo juzgado
que ya citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales
(CCMA), Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.   Fue a mediados del pasado
mes de septiembre cuando Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de
instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los
preparativos del referéndum.   La presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la
Guardia Civil y por el propio juez instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la
Generalitat lanzó para promover el 1-O.   En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y
Catalunya Ràdio difundieron los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara
de la que dependen los medios públicos catalanes.    PUBLICIDAD
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/vicent-sanchis-imputat_339192_102.html

Ds, 29 de des de 2018 12:09
Audiència: 167.890

VPE: 1.964,31

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Vicent Sanchis, imputat i insultat: "traidor, CDR, toda TV3 a la cárcel"

Dissabte, 29 de desembre de 2018
Vicent Sanchis va ser el càrrec amb més
poder durant l'aplicació del 155 amb tot el
govern de la Generalitat acomiadat per Rajoy.
Sense president ni consellers, el director de
TV3 va seguir fent la seva feina i ara, un any
després de la suspensió de l'autonomia, la
justícia l'ha imputat . El citen a declarar amb
Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, el
23 de gener però no se'ls diu de què se'ls

acusa. Indefensió total als tribunals i a l'opinió pública. I twitter s'omple de comentaris. Els detractors de
Sanchis li passen factura i de pas a tot TV3 i tota la CCMA. L'unionisme ensuma sang:     Ole, vicent sanchis
el peor valenciano de la historia, me da asco leer su nombre, es un traidor, que se pudra en catalunya, pero
que no pise Valencia   Jose (@josemessi85) 28 de diciembre de 2018    ¿Para cuando la Terribas, Soler, Albá
y toda su parentela?  Deseandito de verlo.   RA (@RA86183849) 28 de diciembre de 2018    Hay alguien en
TV3 que no sea un delincuente? Pregunto   Pintanauta (@Pintanauta) 28 de diciembre de 2018        Tendrán
que hacer el Polonia desde la celda a este paso.   JS (@SilveJavi) 28 de diciembre de 2018    Van cayendo.
Tacita a Tacita.   manuela rodriguez (@nelarolan) 28 de diciembre de 2018    El director de @tv3cat Vicent
Sanchís junto a los miembros #CDR  #Barcelona  pic.twitter.com/eoBxeUopfW   Alfonso Congostrina
(@alfcongostrina) 21 de diciembre de 2018      ACN    La paranoia és total, el critiquen per néixer a València,
per passejar per Barcelona o per dirigir la TV favorita dels catalans líder d'audiència també aquest 2018,
superant entrebancs com que Rajoy la volgués escanyar reclamant-li 60 milions per arruïnar-la. Potser els
molesta que Vicent Sanchis hagi relegat el discurs del Rei al canal 3/24 on va fer un ínfim 1% d'audiència .
La gota que fa vessar el got unionista.
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/es/television/director-tv3-vicent-sanchis-imputado_339192_102.html

Ds, 29 de des de 2018 11:59
Audiència: 167.890

VPE: 1.964,31

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

El unionismo, loco con la imputación del jefe de TV3: "Ahora Terribas y Soler"

Dissabte, 29 de desembre de 2018
Vicent Sanchis fue el cargo con más poder
durante la aplicación del 155 con todo el
gobierno de la Generalitat despedido por
Rajoy. Sin president ni consellers, el director
de TV3 siguió haciendo su trabajo y ahora,
un año después de la suspensión de la
autonomía, la justicia le ha imputado . Lo citan
a declarar con Saül Gordillo, director de
Catalunya Radio, el 23 de enero pero no se

les dice de qué se les acusa. Indefensión total ante los tribunales y la opinión pública. Y twitter se llena de
comentarios. Los detractores de Sanchis le pasan factura y de paso a todo TV3 y la CCMA. El unionismo
huele sangre:     Ole, vicent sanchis el peor valenciano de la historia, me da asco leer su nombre, es un traidor,
que se pudra en catalunya, pero que no pise Valencia   Jose (@josemessi85) 28 de diciembre de 2018    ¿Para
cuando la Terribas, Soler, Albá y toda su parentela?  Deseandito de verlo.   RA (@RA86183849) 28 de diciembre
de 2018    Hay alguien en TV3 que no sea un delincuente? Pregunto   Pintanauta (@Pintanauta) 28 de
diciembre de 2018        Tendrán que hacer el Polonia desde la celda a este paso.   JS (@SilveJavi) 28 de
diciembre de 2018    Van cayendo. Tacita a Tacita.   manuela rodriguez (@nelarolan) 28 de diciembre de 2018
El director de @tv3cat Vicent Sanchís junto a los miembros #CDR  #Barcelona  pic.twitter.com/eoBxeUopfW
Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 21 de diciembre de 2018      ACN    La paranoia es total, lo critican
por nacer en Valencia, para pasear por Barcelona o por dirigir la TV favorita de los catalanes líder de audiencia
también este 2018, superando obstáculos como que Rajoy la quisiera asfixiar reclamándole 60 millones por
arruinarla. Quizás les molesta que Vicent Sanchis haya relegado el discurso del Rey al canal 3/24 donde hizo
un ínfimo 1% de audiencia . La ghota que colma el vaso unionista.
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Diari de Girona
http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2018/12/29/jutge-imputa-directors-tv3-catalunya/954109.html

Ds, 29 de des de 2018 06:38
Audiència: 27.978

VPE: 193,04

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El jutge imputa els directors de TV3 i Catalunya Ràdio per l'1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a declarar per al pròxim 23 de gener els directors de TV3 i Catalunya
Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en qualitat d'investigats en la causa oberta per la
preparació del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017. El jutge cita també a declarar el mateix dia la
directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no
especifica els fets pels quals investiga els tres responsables dels ens públics de la Generalitat. En el seu
escrit, el magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran
de comunicar-ho abans del dia 13 de gener a fi que els sigui assignat un del torn d'ofici. Es tracta de la mateixa
causa i el mateix jutjat que ja va citar a declarar com a investigada a la presidenta de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals de l'1-O. Va ser a
mitjans del mes de setembre passat quan Llorach va rebre la notificació per acudir a declarar al jutjat d'instrucció
número 13 de Barcelona, que manté imputades unes 40 persones per l'1-O.  Compartir a Twitter Compartir a
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1527934-sanchis-i-gordillo-citats-i-investigats-per-l-1-o.html

Ds, 29 de des de 2018 01:47
Audiència: 33.817

VPE: 162,32

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Sanchis i Gordillo, citats i investigats per l1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018
El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a
declarar per al pròxim 23 de gener els
directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis i Saül Gordillo, respectivament. Hi
són citats, a més a més, en qualitat
dinvestigats en la causa oberta per la
preparació del referèndum il·legal de l1
doctubre del 2017.   El jutge cita també a
declarar el mateix dia la directora de lAutoritat
Catalana de Protecció de Dades, Àngels
Barberà, en una providència en la qual no
especifica els fets pels quals investiga els tres
responsables dels ens públics de la
Generalitat. En el seu escrit, el magistrat

recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat.   Es tracta de la mateixa causa i el
mateix jutjat que ja va citar a declarar com a investigada la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals de l1-O. Va ser a mitjans del
mes de setembre passat quan Llorach va rebre la notificació per acudir a declarar davant el titular del jutjat
dinstrucció número 13 de Barcelona, que manté imputades una quarantena de persones pels preparatius del
referèndum. Les campanyes divulgatives que la Generalitat va llançar per promoure l1-O i que van ser emeses
pels mitjans públics van ser objectiu de la declaració de Llorach, que va defensar la legalitat de lemissió.
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20181228/el-jutge-imputa-sanchis-i-gordillo-per-l1-o-7222476?utm_source=rss-noticias&utm_medium=
feed&utm_campaign=politica Ds, 29 de des de 2018 00:44

Audiència: 22.758

VPE: 109,23

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El jutge imputa Vicent Sanchis i Saül Gordillo per l'1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018
El jutge del jutjat d'Instrucció número 13
investiga la difusió de publicitat relativa al
referèndum    El  jutge substitut del Jutjat
dInstrucció número 13  de Barcelona,
Santiago García García, ha imputat els
directors de TV-3, Vicent Sanchis,  i de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo , en ralación
a la publicitat emesa sobre el referèndum
unilateral de l1-O. També té la mateixa
condició la directora de lAutoritat Catalana de

Protecció de Dades, Àngels Barberà,  per la presumpta vulneració de la privacitat per les dades del cens
utilitzat per a la consulta sobiranista.            Sanchis, Gordillo i Barberà estan citats a declarar i el pròxim 23
de gener a la tarda compareixeran davant del jutge. Abans ho farà com a testimoni un alt càrrec de lInstitut
dEstadística de Catalunya (Indescat). Un dels objectius del jutge és esbrinar si es van utilitzar dades públiques
per elaborar el cens que es va fer servir per al referèndum unilateral.   Denúncia dun secretari del Parlament
Fa uns mesos,  el jutjat va incorporar diverses resolucions de la Fiscalia de Barcelona  respecte a la investigació
oberta el juliol del 2018 per presumpta desobediència i malversació de fons públics contra el director de TV-3,
Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la presidenta de la Corporació Catalana de
Mintjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la promoció de manera il·legal del referèndum unilateral de
l1-O. El Ministeri Públic va tancar la investigació després de constatar que existia una causa oberta, la del
Jutjat dInstrucció 13, contra Llorach, i li va remetre lassumpte.    La fiscalia va rebre una denúncia dun secretari
de la vicepresidència segona del Parlament, que és professor universitari, en la qual apuntava que Sanchis,
Gordillo i Llorach ja van ser expressament i prèviament advertits dimpedir o paralitzar qualsevol iniciativa que
suposés ignorar o eludir la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional. Per això va considerar que els
denunciats eren plenament conscients del que implica la suspensió decretada pel TC i de conèixer que sels
requeria perquè realitzessin tot el possible, en ús de les seves legals competències dins de la CCMA, per
impedir la preparació i la realització de l1-O.    El jutjat va citar a declarar com a investigada la presidenta de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals
de l1-O. Abans, quan va ser interrogada com a testimoni, ja va defensar que TV-3 i Catalunya Ràdio van
difondre els anuncis institucionals de l1-O en virtut duna llei del Parlament.
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El juez imputa a Vicent Sanchis y a Saül Gordillo por el 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El juez del juzgado de Instrucción número 13
investiga la difusión de publicidad relativa al
referéndum El juez sustitito del Juzgado de
instrucción número 13 de Barcelona,
Santiago García García. ha imputado a los
directores de TV3, Vicent Sanchis, y de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en ralación a
la publicidad emitida sobre el referéndum
unilateral del 1-O. También tiene la misma
condición la directora de la Autoridad

Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà, por la presunta vulneración de la privacidad por los datos
del censo utilizado para la consulta soberanista. Sanchis, Gordillo y Barberà están citados a declarar el próximo
23 de enero por la tarde comparecerán ante el juez. Antes lo hará como testigo un alto cargo del Institut
d'Estadística de Catalunya (Indescat). Uno de los objetivos del juez es averiguar si se utilizaron datos públicos
para elaborar el ceso que se hizo servir para el referéndum unilateral.  Denuncia de un secretario del Parlament
Hace unos meses, respecto a la investigación abierta en julio del 2018 por presunta desobediencia y
malversación de fondos públicos contra el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, y la presidenta de la Corporació Catalana de Mintjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, por
la promoción "de manera ilegal" del referéndum unilateral del 1-O. El Ministerio Público cerró la investigación
tras constatar que existía una causa abierta, la del juzgado de instrucción 13, contra Llorach. y le remitió el
asunto.  La fiscalía recibió una denuncia de un secretario de la vicepresidencia segunda del Parlament, que
es profesor universitario, en la que apuntaba a Sanchis, Gordillo y Llorach ya fueron "expresa y previamente"
advertidos de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiese ignorar o eludir" la suspensión acordada
por el Tribunal Constitucional. Por eso consideró que los denunciados "eran plenamente conscientes de lo
que implica la suspensión decretada por el TC y de conocer que se les requería para que realizasen todo lo
posible, en uso de sus legales competencias dentro de la CCMA, para impedir la preparación y la realización"
del 1-O.  El juzgado citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del 1-O. Antes, cuando
fue interrogada como testigo, ya defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron los anuncios institucionales
del 1-O en virtud de una ley del Parlament.
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La nova ofensiva contra TV3 i CatRàdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona
sembla que torna a la càrrega. Després del
relleu per mort del seu titular, Juan Antonio
Ramírez Sunyer, el mes de novembre passat,
que excepcionalment va ser acomiadat amb
els màxims honors pel president del CGPJ i
president del Tribunal Suprem, Carlos
Lesmes, que fins i tot li va enviar una carta
hores abans de la seva mort en què li
expressava un sentit reconeixement de la
seva tasca i li escrivia "vas canviar el rumb
de la història del nostre país", ara comencen

a enviar-se noves citacions i hi ha nous investigats.    En aquest cas, torna a ser caça major, atès que els dos
nous compareixents com a investigats citats per al 23 de gener són el director de TV3 i el de Catalunya Ràdio,
Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament. Gordillo, a més, és el candidat in pectore d'Esquerra
Republicana per presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel pacte amb Junts per
Catalunya. La renovació de la CCMA està tècnicament suspesa després que Ciutadans es fes enrere de l'acord
a què havia arribat amb JxCat, ERC i el PSC. A la formació d'Inés Arrimadas li va agafar tremolor de cames
després que l'acord es difongués i que fins i tot el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per defensar-
se, retragués a Cs des de la tribuna del Congrés que ells també arribaven a acords amb els independentistes.
El titular del 13, segurament, està investigant si hi va haver malversació o desobediència en la difusió dels
anuncis del referèndum de l'1-O. A partir d'aquestes indagacions se sabrà quina acusació concreta els formula
en el cas que els mantingui la condició d'investigats. No deixa de sorprendre quant que ha donat de si la causa
que, cal recordar-ho, es va iniciar contra l'exjutge i exsenador Santi Vidal per unes declaracions. Ja no se'n
recorda ningú, però va ser així. I d'aquell fil es va començar a formar una troca que sembla que no tingui final i
que ha acabat en una espècie de causa general contra l'independentisme. Un pou sense fons.    Els mitjans
públics de Catalunya són des de fa molt de temps un indissimulat objecte del desig de les forces unionistes.
De fet, fins a hores abans de la suspensió del Govern i l'aplicació del 155, la voluntat del govern de Rajoy i
de Ciutadans era que també fossin intervinguts. El PSOE primer va dubtar i després va acabar exigint que
quedessin fora de les mesures del 155. No ha baixat, tanmateix, l'agror unionista cap als mitjans i els seus
responsables, en una campanya que té molt a veure amb el lideratge de TV3 i la sòlida posició de Catalunya
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Ràdio. D'aquí plora la criatura, en bona mesura: de la seva influència i del seu prestigi.
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, investigats per l1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
Sanchis i Gordillo shauran de personar al
jutjat número 13 de Barcelona el proper 23
de gener Tot i això, no sha especificat el motiu
pel qual sels investiga La causa del procés
continua aixecant sospites i sumant nous
encausats. Ja amb la data del judici
establerta, ara els directors de TV3 i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül
Gordillo, seran citats a declarar en qualitat
dinvestigats en la causa oberta pel jutjat

número 13 de Barcelona contra l1-O.  Si bé és cert que no sha especificat el motiu pel qual sels investiga,
també ho és que Sanchis i Gordillo shauran de personar als jutjats barcelonins el proper 23 de gener. En
aquesta mateixa línia, però, cal destacar que la causa no és nova, ja que el mateix jutjat ja va cridar a declarar
com a investigada a Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans.  La CCMA, sota sospita
Tot i que no sargumenta el perquè de la crida, el cert és que ja és la segona vegada que la Corporació Catalana
de Mitjans salta a la palestra de l1-O. De fet, si és va un pèl més enllà i sengloba el món dels mitjans de
comunicació, també hi trobem el cas Jaume Roures, propietari i president de Mediapro.  La Guàrdia Civil, en
aquest sentit, apunta Roures com «lelement capital per a la difusió del missatge independentista» i, així mateix,
argumenten: «Roures va habilitar un centre de premsa pel Govern per explicar quin era el resultat del
referèndum il·legal. A més, també va produir el vídeo de l1-O, difós a posteriori per TV3, on es narraven els
esdeveniments ocorreguts relacionats amb el referèndum, es lloava la figura dels qui van ser capaços de fer-
ho possible i es difonien missatges independentistes». TV3 i el rerefons de l1-O  La memòria de la CCMA
sobre l1-O és clara i àmplia. TV3 i Catalunya Ràdio han servit daparell difusor i informador del referèndum
amb múltiples programes, reportatges i plataformes. Marca per veure, però, quin és el perquè del requeriment
de Sanchis i Gordillo davant la justícia.
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Tombar TV3 i Catalunya Ràdio, ara també per la via judicial

Divendres, 28 de desembre de 2018

procés català  La investigació a Sanchis i Gordillo al jutjat 13 s'afegeix a la llarga i intensa campanya política
i mediàtica de l'unionisme contra els mitjans públics catalans      "No mestranya que si es repeteix contínuament
que TV3 és una màquina dagitació i propaganda separatista, hi hagi gent disposada a corregir-ho a la seva
manera". Aquestes paraules les va pronunciar Vicent Sanchis, en seu parlamentària, el passat 19 d'octubre
. El director de la televisió pública catalana exigia "mesura" pels constants atacs de l'unionisme, polític, mediàtic
i cívic, que estava rebent la cadena i l'emissora públiques. Amb el procés independentista com a escenari,
l'espanyolisme fa anys que porta a terme una estratègia de bombardeig constant per tombar el que considera
un element clau en la construcció de l'imaginari català.  El darrer episodi és la citació judicial com a investigats
per la publicitat de l'1-O als directors de TV3 i Catalunya Ràdio , els periodistes Vicent Sanchis i Saül Gordillo.
El jutjat 13 ja investiga la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, pel mateix assumpte.     La que
han anomenat "televisió del procés" viu el conflicte polític a l'ull de l'huracà, on PP, Cs i també Vox l'han col·
locada de forma intencionada. Adoctrinament, manipulació, sectarisme, "separatisme radical" i "hostilitat contra
els contraris als seus pensaments" són algunes de les conductes que denuncien - i porten al Parlament en
forma de moció - líders polítics com Inés Arrimadas, Xavier Garcia Albiol o Albert Rivera. Aquest darrer va dur
el xoc fins als mateixos platós de la cadena en una tensa picabaralla amb Lídia Heredia a Els Matins   i va
obligar els professionals de la casa a plantar-se i sortir al pas . Albiol també ho va provar mesos abans.   Fa
un any, la CCMA, que depèn legalment del Parlament tot i que la finança el Govern, va salvar-se de la
intervenció completa amb el 155 dictat per Rajoy i va aconseguir mantenir les estructures directives. Ara, el
PP -radicalitzat des de l'arribada de Pablo Casado-, taronges i ultradretans, en un pas més en la croada contra
TV3 i Catalunya Ràdio, empaiten el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè dugui a terme una intervenció,
en aquesta ocasió sí, "sense concessions" ni miraments que engegui enlaire tot l'organisme.  Els mitjans
públics són percebuts com a clau en la construcció de l'imaginari català i l'unionsime fa temps que maniobra
per debilitar-los  Aquest divendres s'ha fet públic que el director de TV3 i el director de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, hauran de seure davant el jutge el proper 23 de gener , imputats en el marc de la investigació sobre
els preparatius de l'1-O. També s'investiga Llorach. El jutge del 13 vol saber com es va finançar el referèndum
i els tres directius públics hauran de comparèixer per haver emès publicitat de la jornada de votació.  Llorach
ja va declarar poc després de l'1-O com a testimoni, igual que ho van fer directors d'altres diaris que la van
inserir. El TSJC havia enviat a diversos mitjans, entre ells NacióDigital , que la va emetre, el setembre del
2017, una nota informativa advertint de "les eventuals responsabilitats, inclosa la penal" que podia comportar
emetre anuncis del referèndum. Gordillo i Sanchis compareixeran com a màxims càrrecs visibles de TV3 i
Catalunya Ràdio, malgrat que JxCat i ERC ja han tancat un acord per renovar la cúpula directiva de la CCMA

61 / 115



NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/169950/tombar/tv3/catalunya/dio/ara/tamb/via/judicial

Dv, 28 de des de 2018 20:05
Audiència: 53.842

VPE: 242,29

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 2

amb PSC i Ciutadans .  PP, Cs i Vox empaiten Pedro Sánchez per aplicar novament el 155 i remoure la cúpula
directiva de la CCMA  Als elements externs contra els quals batallen TV3 i Catalunya Ràdio, amb un linxament
polític i mediàtic constant, ara s'hi suma el factor judicial. El jutjat 13 avança en la causa contra l'1-O i no ha
volgut deixar-hi fora la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals, ase dels cops
de formacions polítiques unionistes, institucions estatals i, fins i tot, cossos policials com el de la Guàrdia Civil
- que es va querellar contra Mònica Terribas -.   De res serveix la publicació d'informes oficials com els del
CAC, que donen valor a la pluralitat informativa dels programes de TV3 i Catalunya Ràdio i a la diversitat de
veus polítiques a les seves tertúlies, l'unionisme ha adoptat igualment un paper bel·ligerant, que s'ha traduït
amb pressió i tensió als carrers. Són sonats casos com el setge als estudis de la ràdio del 27 d'octubre del
2017 o, sense anar més lluny, insults i intents d'agressió a periodistes de TV3 en manifestacions unionistes
celebrades aquest any. Ara, el front judicial s'intensifica.          Mitjans , procés català , TV3 , Ciutadans , Vox
, unionisme , Catalunya Ràdio , CCMA , Vicent Sanchis , Saül Gordillo , Jutjat d'Instrucció Número 13 , 1-O
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El Jutjat cita a declarar com a investigats Sanchis i Gordillo per l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona
ha citat a declarar en qualitat d'investigats el
director de TV3 , Vicent Sanchis, i el director
de Catalunya Ràdio , Saül Gordillo, per al
proper 23 de gener. Malgrat la notificació no
especifica el motiu, al setembre ja havia citat
a declarar a la presidenta de la CCMA , Núria
Llorach també com a investigada, per la
publicitat institucional del referèndum de l'1
d'octubre de 2017, causa de la qual s'ocupa
aquest Jutjat a Catalunya.    El setembre de
l'any passat, el Tribunal Constitucional va

advertir Llorach, Sanchis i Gordillo perquè s'abstinguessin "d'iniciar, tramitar, informar o dictar, en l'àmbit de
les respectives competències, cap acord o actuació que permeti la preparació i/o la celebració del referèndum
sobre l'autodeterminació de Catalunya". Un requeriment que també va fer al Govern, a tots els alcaldes de
Catalunya i a nombrosos càrrecs públics de la Generalitat.
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El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018

 Barcelona, 28 dic (EFE).- El juzgado número 13 de Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de
enero a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, en calidad
de investigados en la causa abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez
cita también a declarar para ese mismo día a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
Àngels Barberà, en una providencia en la que no especifica los hechos por los que investiga a los tres
responsables de los entes públicos de la Generalitat. En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados
deberán comparecer asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero
a fin de que les sea asignado uno del turno de oficio. Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya
citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA),
Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del 1-O. Fue a mediados del pasado mes de
septiembre cuando Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción
número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del
referéndum. La presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el
propio juez instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para
promover el 1-O. En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron
los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios
públicos catalanes. EFE
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Imputan a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
El juzgado número 13 de Barcelona ha citado
a declarar para el próximo 23 de enero a los
directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis y Saül Gordillo , respectivamente, en
calidad de investigados en la causa abierta
por la preparación del referéndum ilegal del
1 de octubre de 2017. El juez cita también a
declarar para ese mismo día a la directora de
la Autoridad Catalana de Protección de
Datos, Àngels Barberà , en una providencia
en la que no especifica los hechos por los que
investiga a los tres responsables de los entes

públicos de la Generalidad.En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados deberán comparecer
asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero a fin de que les sea
asignado uno del turno de oficio.  Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como
investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach , por
la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.  Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando
Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del referéndum.  La
presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el propio juez
instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalidad lanzó para promover
el 1-O. En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron los
anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament , cámara de la que dependen los medios
públicos catalanes.
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Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, imputados en el caso del 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
Deberán declarar el próximo 23 de enero El
juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona ha citado como investigados al
director de TV3, Vicent Sanchis, el director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y la
directora de la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà.
Deberán declarar el próximo 23 de enero.   La
citación, con fecha del 20 de diciembre, no
especifica el motivo, pero el juzgado 13 es el

que se ocupa en Catalunya del caso del 1-O.   Entre otras cuestiones, se está investigando una posible
malversación de fondos o desobediencia de los tribunales por los anuncios que emitieron TV3 y Catalunya
Ràdio sobre el referéndum. Además, también se plantea una posible vulneración de la privacidad de los datos
del censo. También queda citado Llorenç Birba Font como testigo.
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El jutge imputa Sanchis i Gordillo per l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El jutge del jutjat d'Instrucció número 13
investiga la difusió de publicitat relativa al
referèndum    El  jutge substitut del Jutjat
dInstrucció número 13  de Barcelona,
Santiago García García, ha imputat els
directors de TV-3, Vicent Sanchis,  i de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo , en ralación
a la publicitat emesa sobre el referèndum
unilateral de l1-O. També té la mateixa
condició la directora de lAutoritat Catalana de

Protecció de Dades, Àngels Barberà,  per la presumpta vulneració de la privacitat per les dades del cens
utilitzat per a la consulta sobiranista.            Sanchis, Gordillo i Barberà estan citats a declarar i el pròxim 23
de gener a la tarda compareixeran davant del jutge. Abans ho farà com a testimoni un alt càrrec de lInstitut
dEstadística de Catalunya (Indescat). Un dels objectius del jutge és esbrinar si es van utilitzar dades públiques
per elaborar el cens que es va fer servir per al referèndum unilateral.   Denúncia dun secretari del Parlament
Fa uns mesos,  el jutjat va incorporar diverses resolucions de la Fiscalia de Barcelona  respecte a la investigació
oberta el juliol del 2018 per presumpta desobediència i malversació de fons públics contra el director de TV-3,
Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la presidenta de la Corporació Catalana de
Mintjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la promoció de manera il·legal del referèndum unilateral de
l1-O. El Ministeri Públic va tancar la investigació després de constatar que existia una causa oberta, la del
Jutjat dInstrucció 13, contra Llorach, i li va remetre lassumpte.    La fiscalia va rebre una denúncia dun secretari
de la vicepresidència segona del Parlament, que és professor universitari, en la qual apuntava que Sanchis,
Gordillo i Llorach ja van ser expressament i prèviament advertits dimpedir o paralitzar qualsevol iniciativa que
suposés ignorar o eludir la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional. Per això va considerar que els
denunciats eren plenament conscients del que implica la suspensió decretada pel TC i de conèixer que sels
requeria perquè realitzessin tot el possible, en ús de les seves legals competències dins de la CCMA, per
impedir la preparació i la realització de l1-O.    El jutjat va citar a declarar com a investigada la presidenta de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals
de l1-O. Abans, quan va ser interrogada com a testimoni, ja va defensar que TV-3 i Catalunya Ràdio van
difondre els anuncis institucionals de l1-O en virtut duna llei del Parlament.
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Audiència: 3.964.752
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Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio declararan per l1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
Vicent Sanchis i Saül Gordillo han estat citats
pel jutjat de Barcelona que investiga el
referèndum    El director de TV3 , Vicent
Sanchis, i el de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, seran citats a declarar com a
investigats en la causa oberta pel jutjat
número 13 de Barcelona en relació amb el
referèndum de l'1 d'octubre, segons ha
confirmat la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA).    La causa per la qual
declararan Sanchis i Gordillo és la mateixa
que va citar a declarar la presidenta de la
CCMA, Núria Llorach. En aquella ocasió va

ser citada pels anuncis del referèndum il·legal de l'1-O que es van emetre als mitjans públics catalans.    Segons
TV3, Gordillo i Sanchis declararan el 23 de gener. La seva citació no especifica per què se'ls investiga.
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El juez del 1-O cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya
Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
El juzgado número 13 de Barcelona ha citado
a declarar para el próximo 23 de enero a los
directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchís y Saül Gordillo, respectivamente, en
calidad de investigados en la causa abierta
por la preparación del referéndum ilegal del
1 de octubre de 2017. El juez cita también a
declarar para ese mismo día a la directora de
la Autoridad Catalana de Protección de
Datos, Àngels Barberà, en una providencia
en la que no especifica los hechos por los que
investiga a los tres responsables de los entes

públicos de la Generalitat.  En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados deberán comparecer
asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero a fin de que les sea
asignado uno del turno de oficio.   Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como
investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por
la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.   Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando
Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del referéndum. La
presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el propio juez
instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para promover el
1-O.   En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron los anuncios
institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios públicos
catalanes.
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El juez del 1-O cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya
Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
El juzgado número 13 de Barcelona ha citado
a declarar para el próximo 23 de enero a los
directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, en
calidad de investigados en la causa abierta
por la preparación del referéndum ilegal del
1 de octubre de 2017.   El juez cita también

a declarar para ese mismo día a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà,
en una providencia en la que no especifica los hechos por los que investiga a los tres responsables de los
entes públicos de la Generalitat.     En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados deberán
comparecer asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero a fin de
que les sea asignado uno del turno de oficio.   Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a
declarar como investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA),
Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.   Fue a mediados del pasado mes de
septiembre cuando Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción
número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del
referéndum.   La presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el
propio juez instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para
promover el 1-O.   En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron
los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios
públicos catalanes.
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Els directors de TV3 i Catalunya Rdio, imputats per l1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a
declarar per al pròxim 23 de gener els
directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d'investigats en la causa oberta per
la preparació del referèndum de l'1 d'octubre
del 2017. El jutge cita també a declarar el
mateix dia la directora de l'Autoritat Catalana

de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no especifica els fets pels quals investiga
els tres responsables dels ens públics de la Generalitat. En el seu escrit, el magistrat recorda que els investigats
hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran de comunicar-ho abans del dia 13 de gener
a fi que els sigui assignat un del torn d'ofici. Es tracta de la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va citar a
declarar com a investigada a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria
Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals de l'1-O. Va ser a mitjans del mes de setembre passat quan
Llorach va rebre la notificació per acudir a declarar davant el titular del jutjat d'instrucció número 13 de
Barcelona, que manté imputades una quarantena de persones pels preparatius del referèndum. La presidenta
de la CCMA ja va ser interrogada en qualitat de testimoni per la Guàrdia Civil i pel propi jutge instructor en
relació amb la difusió de les campanyes divulgatives que la Generalitat va llançar per promoure l'1-O. En les
seves declaracions com a testimoni, Llorach va defensar que TV3 i Catalunya Ràdio van difondre els anuncis
institucionals de l'1-O en virtut d'una llei del Parlament, cambra de la que depenen els mitjans públics catalans.
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El juez del 1-O imputa al director de TV3 y al de Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
28 de diciembre de 2018                                     (16:59
CET)    La causa del 1 de Octubre se amplía
a los directores de los grandes medios de
comunicación públicos catalanes. El próximo
23 de enero, el director de TV3, Vicent
Sanchis , y el de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo , deberán ir a declarar como
imputados al juzgado de instrucción número
13 de Barcelona, el tribunal que instruye la
causa, según avanzó  El Món.   Ambos
ejecutivos estarían citados por emitir la

publicidad institucional del referéndum ilegal, prohibida por el Tribunal Constitucional ; al que la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals hizo caso omiso.    El magistrado del juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona citó a Sanchis a las 16.30 horas mientras que Gordillo está convocado a las 17.00 horas.    También
fue llamada a declarar como investigada Àngels Barberà , la directora de la Agencia Catalana de Protección
de Datos por una presunta violación de la privacidad con los datos personales de los votantes del censo,
informa  El Periódico.   Òmnium sale en defensa de los imputados   Tras hacerse pública la citación, el portavoz
y presidente de Òmnium, Marcel Mauri , lamentó "un nuevo ataque a la libertad de expresión y de información".
No obstante, aseguró "no estar sorprendido", pues los ataques "no son nuevos", dijo.    "Es una nueva
constatación de que los medios de comunicación públicos catalanes están en el punto de mira", añadió, antes
de dar "todo el apoyo" a Sanchis y Gordillo.

72 / 115



Diari de Girona
http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2018/12/28/els-directors-tv3-i-catalunya/954053.html

Dv, 28 de des de 2018 17:08
Audiència: 27.978

VPE: 193,04

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats per l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
ACN El jutjat número 13 de Barcelona ha citat
a declarar per al pròxim 23 de gener els
directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d'investigats en la causa oberta per
la preparació del referèndum de l'1 d'octubre
del 2017.  El jutge cita també a declarar el
mateix dia la directora de l'Autoritat Catalana

de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no especifica els fets pels quals investiga
els tres responsables dels ens públics de la Generalitat.  En el seu escrit, el magistrat recorda que els investigats
hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran de comunicar-ho abans del dia 13 de gener
a fi que els sigui assignat un del torn d'ofici.  Es tracta de la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va citar a
declarar com a investigada a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria
Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals de l'1-O.  Va ser a mitjans del mes de setembre passat quan
Llorach va rebre la notificació per acudir a declarar davant el titular del jutjat d'instrucció número 13 de
Barcelona, que manté imputades una quarantena de persones pels preparatius del referèndum.  La presidenta
de la CCMA ja va ser interrogada en qualitat de testimoni per la Guàrdia Civil i pel propi jutge instructor en
relació amb la difusió de les campanyes divulgatives que la Generalitat va llançar per promoure l'1-O.  En les
seves declaracions com a testimoni, Llorach va defensar que TV3 i Catalunya Ràdio van difondre els anuncis
institucionals de l'1-O en virtut d'una llei del Parlament, cambra de la que depenen els mitjans públics catalans.
Compartir a Twitter Compartir a
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio declararan per l1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
Vicent Sanchis i Saül Gordillo han estat citats
pel jutjat de Barcelona que investiga el
referèndum          Una dels comissions de
control de la CCMA al Parlament, amb Saül
Gordillo, Vicent Sanchis i Brauli Duart.  Carles
Ribas      El director de TV3 , Vicent Sanchis,
i el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, seran
citats a declarar com a investigats en la causa
oberta pel jutjat número 13 de Barcelona en
relació amb el referèndum de l'1 d'octubre,
segons ha confirmat la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA).    La causa
per la qual declararan Sanchis i Gordillo és

la mateixa que va citar a declarar la presidenta de la CCMA, Núria Llorach. En aquella ocasió va ser citada
pels anuncis del referèndum il·legal de l'1-O que es van emetre als mitjans públics catalans.    Segons TV3,
Gordillo i Sanchis declararan el 23 de gener. La seva citació no especifica per què se'ls investiga.       Recomanar
a
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Audiència: 16.220
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El jutge de l'1-O cita com a investigats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a
declarar per al proper 23 de gener els
directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchís i Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat dinvestigats en la causa oberta per la
preparació del referèndum il·legal de l1
doctubre de 2017. El jutge cita també a
declarar per a aquell mateix dia a la directora
de lAutoritat Catalana de Protecció de Dades,
Àngels Barberà, en una providència en la qual
no especifica els fets pels quals investiga els
tres responsables dels ens públics de la

Generalitat.  En el seu escrit, el magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat
i, en cas de no ser així, hauran de comunicar-ho abans del dia 13 de gener a fi que els sigui assignat un del
torn dofici.   Es tracta de la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va citar a declarar com a investigada a la
presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels
anuncis institucionals de l1-O.   Va ser a mitjans del passat mes de setembre quan Llorach va rebre la notificació
per acudir a declarar davant del titular del jutjat dinstrucció número 13 de Barcelona, que manté imputades a
una quarantena de persones pels preparatius del referèndum. La presidenta de la CCMA ja va ser interrogada
en qualitat de testimoni per la Guàrdia Civil i pel mateix jutge dinstrucció en relació amb la difusió de les
campanyes divulgatives que la Generalitat va llançar per promoure l1-O.   En les seues declaracions com a
testimoni, Llorach va defensar que TV3 i Catalunya Ràdio van difondre els anuncis institucionals de l1-O en
virtut duna llei del Parlament, cambra de què depenen els mitjans públics catalans.
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Investigados por la juez del referéndum ilegal del 1-O los directores de los
medios TV3 y Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
Los directores de TV3, Vicent Sanchis, y
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, tendrán que
declarar el próximo 23 de enero ante la
magistrada del Juzgado de Instrucción
número 13 de Barcelona que investiga el
referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Fuentes oficiales de la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales (CCMA) -empresa
de la Generalitat que engloba TV3 y
Catalunya Ràdio- han confirmado a ABC que,

este viernes, tanto Sanchis como Gordillo, han recibido la citación del juzgado y que tendrán que declarar en
calidad de investigados.   En la citación, según las mismas fuentes, no se especifica los motivos de la
investigación y, por lo tanto, «no se sabe de qué se les investiga». El Juzgado de Instrucción número 13 de
Barcelona ya citó a declarar en octubre a Núria Llorach, presidenta en funciones de la CCMA.   Sanchis y
Gordillo autorizaron la emisión de vídeos promocionales del referéndum ilegal del 1-O, pese a que ya existía
la prohibición expresa de cualquier divulgación en los medios de comunicación. Además, informes policiales
de la investigación señalan que la Generalitat podría haber desviado dinero ilícitamente utilizando TV3 y
Catalunya Ràdio.   La juez también ha citado a declarar para el mismo día, 23 de enero,  a la directora de la
Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà, según informa Efe.
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1-O: imputados los directores de TV3 y Catalunya Radio

Divendres, 28 de desembre de 2018

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la organización del 1-O ha citado como investigados
al director de TV3, Vicent Sanchis , y al de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo .   Según han informado a Europa
Press fuentes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ( CCMA ), el juez los ha citado a declarar el
23 de enero.   Se trata del mismo juzgado que ya citó a declarar a la presidenta en funciones de la CCMA,
Núria Llorach , en octubre.   Conforme a los criterios de
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Audiència: 1.673.445
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El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018

El juzgado número 13 de Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de enero a los directores de TV3
y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, en calidad de investigados en la causa
abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.   El juez cita también a declarar
para ese mismo día a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà, en una
providencia en la que no especifica los hechos por los que investiga a los tres responsables de los entes
públicos de la Generalitat.   En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados deberán comparecer
asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero a fin de que les sea
asignado uno del turno de oficio.   Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya citó a declarar como
investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, por
la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.   Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando
Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del referéndum.   La
presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el propio juez
instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para promover el
1-O.   En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron los anuncios
institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios públicos
catalanes.
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El juez cita como investigados a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por
el 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona
que investiga la organización del 1-O ha
citado como investigados al director de TVC,
Vicent Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo.    Según han informado a Europa
Press fuentes de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), el juez los ha
citado a declarar el 23 de enero .    Se trata

del mismo juzgado que ya citó a declarar a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, en octubre.
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El juez del 1-O en Barcelona cita como investigados a los directores de TV3 y
Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018

Saül Gordillo (i) y Vicent Sanchis (d). EP Saül Gordillo (i) y Vicent Sanchis (d). EP El Juzgado de Instrucción
13 de Barcelona, encargado de la investigación de la organizaciñon del 1-O, ha citado como investigados
aVicent Sanchis, director de TV3, y a Saül Gordillo, de Catalunya Rádio.Según fuentes de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el juez los ha citado a declarar el 23 de enero. Se trata del mismo
juzgado que ya citó a declarar a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, en octubre.Entre las
cuestiones que se investigan están una posible malversación de fondos o desobediencia de los tribunales
por los anuncios emitidos sobre el referéndum en los dos medios. Además, se plantea una posible violación
de la privacidad de los datos del censo.Más información en breve.
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Vicent Sanchis, director de TV3, imputado por los preparativos del 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
También está llamado a declarar Saül Gordillo,
director de Catalunya Ràdio. La citación judicial
para el próximo 23 de enero no detalla cuáles
son los hechos por los que deben comparecer.
Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent
Sanchis y Saül Gordillo deberán declarar como
imputados ante el juez que investiga los
preparativos del referéndum del 1 de octubre. El
magistrado titular del juzgado de instrucción
número 13 de Barcelona les ha citado para el
próximo 23 de enero en calidad de investigados.
En la citación, que recibieron el pasado 20 de
diciembre, no consta sin embargo cuáles son los
hechos por los que se les llama a comparecer
ante la justicia. El juzgado 13 de Barcelona, cuyo
titular era hasta hace unos meses el fallecido
José Ramírez Sunyer, es el encargado de
indagar cómo se gestó la votación del 1-O y si

hubo prevaricación y malversación por parte de altos cargos de la Generalitat.    Hasta ahora, se investigaba
la difusión del anuncio oficial del 1-O a través de los medios públicos catalanes. Sobre ello ya declaró, también
como investigada, la directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach,
que aseguró que la Generalitat se negó a pagar por el spot al considerarlo un servicio público.   Los 277.804
euros que costó el anuncio forman parte de los casi dos millones de euros presuntamente malversados para
el referéndum, según la Guardia Civil.   El Constitucional notificó en septiembre de 2017 a los directores de
TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, la resolución en que les advertía de que no deben
informar de acuerdos o actuaciones que permitan la celebración del referéndum de independencia
suspendido. Esto no impedía informar sobre el referéndum, tal y como explicaron fuentes del organismo
a eldiario.es, pero sí afectaba a la emisión de la publicidad en las cadena de televisión y radio de la Corporación.
"Le advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión
acordada. Particularmente, que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del

81 / 115



Vertele
http://vertele.eldiario.es/noticias/Vicent-Sanchis-director-TV3-preparativos_0_2080591931.html

Dv, 28 de des de 2018 16:32
Audiència: 135.233

VPE: 649,12

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 2

referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (...)", reza la notificación recibida por Sanchis, tal como
se aprecia en la web del canal 3/24-TV3.   Pese a ello, TV3 continuó emitiendo el spot que llamaba a los
ciudadanos a participar en la consulta del 1 de octubre. La cadena se amparó, según puntualizaron en
Telenotícies vespre, en que "se entiende que afecta a trámites administrativos internos". Finalmente dejaron
de emitirlo el 13 de septiembre.
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El juez imputa al director de TV3 y el de Cataluña Radio por su participación
en el 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la organización del 1-O ha citado como investigados
al director de TVC, Vicent Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.    Según han informado a Europa
Press fuentes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el juez los ha citado a declarar el
23 de enero.    Se trata del mismo juzgado que ya citó a declarar a la presidenta en funciones de la CCMA,
Núria Llorach, en octubre.
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El juez del 1-O cita como investigados a directores de TV3 y Catalunya Ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018

 Barcelona, 28 dic (EFE).- El juzgado número 13 de Barcelona ha citado a declarar para el próximo 23 de
enero a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, en calidad
de investigados en la causa abierta por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.El juez
cita también a declarar para ese mismo día a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
Àngels Barberà, en una providencia en la que no especifica los hechos por los que investiga a los tres
responsables de los entes públicos de la Generalitat.En su escrito, el magistrado recuerda que los investigados
deberán comparecer asistidos de letrado y, de no ser así, tendrán que comunicarlo antes del día 13 de enero
a fin de que les sea asignado uno del turno de oficio.Se trata de la misma causa y el mismo juzgado que ya
citó a declarar como investigada a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA),
Núria Llorach, por la difusión de los anuncios institucionales del 1-O.Fue a mediados del pasado mes de
septiembre cuando Llorach recibió la notificación para acudir a declarar ante el titular del juzgado de instrucción
número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una cuarentena de personas por los preparativos del
referéndum.La presidenta de la CCMA ya fue interrogada en calidad de testigo por la Guardia Civil y por el
propio juez instructor en relación con la difusión de las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para
promover el 1-O.En sus declaraciones como testigo, Llorach defendió que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron
los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios
públicos catalanes. EFE
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Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, imputados en la investigación de los
preparativos del 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
Vicent Sanchis y Saül Gordillo están citados
a declarar el 23 de enero en calidad de
investigados por el titular del juzgado de
instrucción 13 de Barcelona   La directora de
la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales declaró en octubre ante el
mismo juzgado por la difusión del anuncio

oficial del 1-O     Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente,
declararán como imputados investigados, según la nueva denominación ante el juez que indaga los
preparativos del referéndum del 1 de octubre. El magistrado titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona
les ha citado para el 23 de enero, según informa la cadena pública catalana .    En la citación, que recibieron
el pasado 20 de diciembre, no consta cuáles son los hechos por los que se les llama a comparecer ante la
justicia, aunque todo parece indicar que será para dar cuenta de la difusión del 'spot' oficial del 1-O. Antes
que ellos fue citada también como investigada Núria Llorach, directora de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales (CCMA), que aseguró que la Generalitat se negó a pagar a TV3 y Catalunya Ràdio por la
emisión del anuncio .      Ese 'spot', con el que el Govern animó a la ciudadanía a votar el 1-O y que difundieron
también algunos medios privados, es una parte destacada de la investigación sobre el 1-O que lleva a cabo
el juzgado 13 de Barcelona, cuyo titular era hasta hace unos meses el fallecido José Ramírez Sunyer. Los
277.804 euros que costó el anuncio forman parte de los casi dos millones de euros presuntamente malversados
para el realizar referéndum, según las pesquisas de la Guardia Civil.   Lo que sí cobraron los medios de
comunicación, según confirmo Llorach y otros testigos, como el director de El Punt Avui Xevi Xirgu, fue el
anuncio que el Govern encargó para publicitar el registro de catalanes en el exterior. Esa campaña se llevó
a cabo meses antes del referéndum y desde las defensas argumentan que no tuvo una relación directa con
el 1-O, sino que daba a conocer varios servicios. 
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Imputats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio per la propaganda electoral de
l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El director de TV3 ,  Vicent  Sanchis , i el
director de Catalunya  Ràdio ,  Saül  Gordillo
, han estat imputats en el cas de  l' 1-O que
investiga el jutjat d'instrucció número 13 de
Barcelona.     Tots dos directius, al costat de
la directora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà,
hauran de declarar el proper 23 de gener.
Tot i que la citació no especifica el motiu, el
jutjat està investigant la possible malversació

de fons públics o la desobediència als tribunals per la propaganda electoral que tots dos mitjans de comunicació
van emetre dies abans del referèndum.    A principis d'octubre va declarar pels mateixos fets la presidenta en
funcions de la CCMA, Núria Llorach.
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats pel cas 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El jutjat d'instrucció número 13, que investiga
el cas 1-O,  ha citat a declarar com a
investigats el director de TV3, Vicent Sanchis,
el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
i la directora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà.
Tots tres hauran de declarar el proper 23 de
gener.    La citació, amb data del 20 de
desembre, no especifica el motiu. El jutjat

està investigant una possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre
TV3 i Catalunya Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat
per les dades del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.
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Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, investigados por la causa contra el
1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
La presidenta de la Corporación Catalana de
Medios audiovisuales, Núria Llorach, ya fue
llamada a declarar como investigada en la
misma causa. Los directores de TV3 y
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül
Gordillo, han sido llamados a declarar en
calidad de investigados en la causa abierta
en el juzgado número 13 de Barcelona por la
celebración del referéndum del 1 de octubre
de 2017, en la que hay cuarenta investigados

por delitos de rebelión o sedición.   Saül Gordillo y Vicent Sanchis  En el caso de Vicent Sanchis y Saül Gordillo
no se ha especificado por qué se les investiga, pero si se ha confirmado la fecha de su citación, el 23 de
enero. Núria Llorach, presidenta de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales, también fue llamada
a declarar como investigada en la misma causa y en el mismo juzgado, en su caso por anuncios del referéndum
del 1 de octubre.   Desde que Sanchis fuera nombrado el 3 de marzo de 2017 director de TV3, en sustitución
de Jaume Peral, ha querido recalcar en numerosas ocasiones que la cadena "es muy plural", tal y como
destacó en una entrevista para el medio Valenciaplaza, donde quiso dejar claro que su redacción es un claro
ejemplo de lo que pasa en la sociedad catalana, donde "hay muchísimas opiniones diferentes sobre el procés".
En el ojo del huracán  Lo cierto es que la cadena pública catalana ha estado estos últimos meses en el punto
de mira por protagonizar alguna que otra polémica relacionada con el independentismo. La última de ellas la
del programa 'Tot es Mou', cuya presentadora quiso hacer un guiño a la causa colocando una flor de pascua
amarilla en la mesa que poco después desapareció sin ninguna explicación.
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, investigats per l1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
| CatalunyaDiari.cat   La causa del procés
continua aixecant sospites i sumant nous
encausats . Ja amb la data del judici
establerta, ara els directors de TV3 i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül
Gordillo, seran citats a declarar en qualitat
dinvestigats en la causa oberta pel jutjat
número 13 de Barcelona contra l1-O .   Si bé
és cert que no sha especificat el motiu pel
qual sels investiga, també ho és que Sanchis

i Gordillo shauran de personar als jutjats barcelonins el proper 23 de gener . En aquesta mateixa línia, però,
cal destacar que la causa no és nova, ja que el mateix jutjat ja va cridar a declarar com a investigada a Núria
Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans.   La CCMA, sota sospita  Tot i que no sargumenta
el perquè de la crida, el cert és que ja és la segona vegada que la Corporació Catalana de Mitjans salta a la
palestra de l1-O. De fet, si és va un pèl més enllà i sengloba el món dels mitjans de comunicació, també hi
trobem el cas Jaume Roures, propietari i president de Mediapro .   La Guàrdia Civil, en aquest sentit, apunta
Roures com «lelement capital per a la difusió del missatge independentista» i, així mateix, argumenten: «
Roures va habilitar un centre de premsa pel Govern per explicar quin era el resultat del referèndum il·legal.
A més, també va produir el vídeo de l1-O, difós a posteriori per TV3 , on es narraven els esdeveniments
ocorreguts relacionats amb el referèndum, es lloava la figura dels qui van ser capaços de fer-ho possible i es
difonien missatges independentistes».    | CatalunyaDiari.cat  TV3 i el rerefons de l1-O  La memòria de la
CCMA sobre l1-O és clara i àmplia. TV3 i Catalunya Ràdio han servit daparell difusor i informador del referèndum
amb múltiples programes, reportatges i plataformes . Marca per veure, però, quin és el perquè del requeriment
de Sanchis i Gordillo davant la justícia.   
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, citats a declarar per la causa de l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
El director de TV3, Vicent Sanchis, i el de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, hauran de
declarar en qualitat d'investigats en la causa
de l'1-O que porta el jutjat número 13 de
Barcelona. Concretament, han estat citats el
pròxim 23 de gener a la tarda, i hauran de
comparèixer acompanyats d'un advocat,
però segons TV3 la citació no especifica
exactament per quin motiu se'ls investiga.    A
principis d'octubre ja va declarar com a

investigada pels mateixos fets, en aquest mateix jutjat, la presidenta en funcions de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, que va haver de donar explicacions sobre l'emissió de la
campanya de publicitat institucional del referèndum de l'1-O als mitjans públics.    Sanchis i Gordillo (igual
que Llorach) són dos dels alts càrrecs dels organismes públics catalans que el setembre de l'any passat, pocs
dies abans de l'1-O, van rebre notificacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què
se'ls informava personalment que el Tribunal Constitucional havia anul·lat el decret de mesures
complementàries del referèndum i els advertia que podien incórrer en "eventuals responsabilitats, inclosa la
penal" si col·laboraven d'alguna manera en la preparació o organització del referèndum.    Entre altres coses,
aquesta notificació implicava que TV3 i Catalunya Ràdio haurien de deixar d'emetre la campanya institucional
del referèndum, cosa que va passar a partir del dia 13 de setembre perquè, segons va informar en aquell
moment la CCMA, el Govern només havia contractat espais publicitaris fins al dia 12. Sanchis va rebre la
notificació del TSJC precisament el dia 12 al migdia, però aquell vespre TV3 encara va emetre l'espot per
última vegada durant el descans d'un partit de la Lliga de Campions entre el Barça i la Juventus que transmetia
la televisió pública. A Llorach el document li va arribar el dia 13, i Gordillo el va rebre més endavant.
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Diari de Girona
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El PP exigeix la dimissió dels directors de Catalunya Ràdio i TV3 per estar
imputats

Diumenge, 30 de desembre de 2018

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va exigir ahir la dimissió «immediata» dels
directors de TV3, Vicent Sanchis, i de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, després que estiguin investigats pel
Jutjat d'Instrucció 13. La també diputada del PPC al Parlament considera que els dos periodistes han de deixar
les seves responsabilitats: «És incompatible la imputació amb els seus càrrecs públics». En aquest sentit,
Levy presentarà una pregunta al Parlament dirigida a la consellera de Presidència, Elsa Artadi, per saber si
troba «ètic» mantenir-los al càrrec.   El Jutjat d'Instrucció número 13 va citar ahir com a investigats Sanchis i
Gordillo, a més de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, que
hauran de declarar el 23 de gener.   La citació, amb data del 20 de desembre, no especifica el motiu, però el
jutjat 13 és el que s'ocupa a Catalunya de l'1-O. Entre altres qüestions, s'està investigant una possible
malversació de fons o desobediència dels tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya Ràdio sobre
el referèndum.  Compartir a Twitter Compartir a
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El PP exigeix la dimissió immediata de Sanchis i Gordillo

Dissabte, 29 de desembre de 2018
ACN Barcelona.-La vicesecretària dEstudis i
Programes del PP, Andrea Levy, ha exigit
aquest dissabte la dimissió immediata dels
directors de TV3, Vicent Sanchis, i de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, després que
estiguin investigats pel jutjat dinstrucció 13.
La també diputada del PPC al Parlament
considera que els dos periodistes han de
deixar les seves responsabilitats: És
incompatible la imputació amb els seus
càrrecs públics. En aquest sentit, Levy
presentarà una pregunta al Parlament
dirigida a la consellera de Presidència, Elsa
Artadi, per saber si troba ètic mantenir-los al
càrrec.    El jutjat dinstrucció número 13 va
citar ahir com a investigats Sanchis i Gordillo,
a més de la directora de lAutoritat Catalana
de Protecció de Dades, Maria Àngels

Barbarà, que hauran de declarar el 23 de gener. La citació, amb data del 20 de desembre, no especifica el
motiu, però el jutjat 13 és el que socupa a Catalunya de l1-O. Entre altres qüestions, sestà investigant una
possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya
Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per les dades
del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.    Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot
Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i fan possible que la feina de la
redacció arribe a les vostres pantalles.    Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís,
que aquest diari siga més lliure i independent. Perquè és molt difícil de sostenir un esforç editorial del nivell
de VilaWeb, únicament amb la publicitat.    Som un mitjà que demostra que el periodisme és un combat diari
per millorar la societat i que està disposat sempre a prendre qualsevol risc per a complir aquest objectiu. Amb
rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves.    Per a vosaltres fer-vos subscriptor és un esforç petit, però
creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot.    Vicent Partal  Director de VilaWeb
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El PP exigeix la dimissió "immediata" de Sanchis i Gordillo

Dissabte, 29 de desembre de 2018
La vicesecretària d'Estudis i Programes del
PP, Andrea Levy , ha exigit aquest dissabte
la dimissió "immediata" dels directors de TV3,
Vicent Sanchis , i de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo , després que estiguin investigats pel
jutjat d'instrucció 13.    La també diputada del
PPC al Parlament considera que els dos
periodistes han de deixar les seves
responsabilitats: "És incompatible la imputació

amb els seus càrrecs públics". En aquest sentit, Levy presentarà una pregunta al Parlament dirigida a la
consellera de Presidència, Elsa Artadi, per saber si troba "ètic" mantenir-los al càrrec.    El jutjat d'instrucció
número 13 va citar ahir com a investigats Sanchis i Gordillo, a més de la directora de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, que hauran de declarar el 23 de gener. La citació, amb data del
20 de desembre, no especifica el motiu, però el jutjat 13 és el que s'ocupa a Catalunya de l'1-O.    Entre altres
qüestions, s'està investigant una possible malversació de fons o desobediència dels tribunals pels anuncis
que van emetre TV3 i Catalunya Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració
de la privacitat per les dades del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.
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El PP exigeix la dimissió  immediata  de Sanchis i Gordillo

Dissabte, 29 de desembre de 2018

 ACN Barcelona.-La vicesecretària d Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha exigit aquest dissabte la
dimissió  immediata  dels directors de TV3, Vicent Sanchis, i de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, després que
estiguin investigats pel jutjat d instrucció 13. La també diputada del PPC al Parlament considera que els dos
periodistes han de deixar les seves responsabilitats:  És incompatible la imputació amb els seus càrrecs
públics . En aquest sentit, Levy presentarà una pregunta al Parlament dirigida a la consellera de Presidència,
Elsa Artadi, per saber si troba  ètic  mantenir-los al càrrec.El jutjat d instrucció número 13 va citar ahir com a
investigats Sanchis i Gordillo, a més de la directora de l Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria
Àngels Barbarà, que hauran de declarar el 23 de gener. La citació, amb data del 20 de desembre, no especifica
el motiu, però el jutjat 13 és el que s ocupa a Catalunya de l 1-O. Entre altres qüestions, s està investigant
una possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya
Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per les dades
del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.
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Levy exigeix "la dimissió o el cessament immediat" de Sanchis i Gordillo

Dissabte, 29 de desembre de 2018
per Redacció   29/12/2018 12:34 | Actualitzat
a 29/12/2018 12:36      | ACN   La sotssecretària
d'Estudis i Programes del Partit Popular i
diputada del PPC al Parlament de Catalunya,
Andrea Levy, ha exigit aquest dissabte la
dimissió immediata dels directors de TV3,
Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo , després de la seva imputació en la
causa contra l'1-O, i ha qualificat de molt greu
que segueixin encara en els seus càrrecs.
Levy considera que tots dos han de deixar
les seves responsabilitats, ja que és

incompatible aquesta imputació amb els seus càrrecs públics, especialment perquè es constata l'ús fraudulent
que fan dels mitjans públics que paguen tots els catalans i només sintonitzen ja aquells que són
independentistes.         La sotssecretària d'Estudis i Programes i diputada popular ha assegurat que aquesta
citació ve a demostrar el que ha defensat sempre el Partit Popular,  la falta d'imparcialitat i neutralitat dels
mitjans públics catalans , que estan al servei del Govern i de la causa independentista. En la seva opinió,
Elsa Artadi, la consellera de Presidència i portaveu del Govern de Catalunya, hauria de cessar-los amb caràcter
immediat. Per aquest motiu, Levy ha anunciat que presentarà una pregunta a la portaveu del Govern al
Parlament per a saber si creu ètic mantenir-los en el càrrec després de la imputació i conèixer quines actuacions
desenvoluparà sobre aquest tema per a frenar la manipulació i si destituirà els directors d'aquests mitjans".
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El jutge imputa els directors de TV3 i Catalunya Rdio per l1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a declarar per al pròxim 23 de gener els directors de TV3 i Catalunya
Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en qualitat d'investigats en la causa oberta per la
preparació del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017. El jutge cita també a declarar el mateix dia la
directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no
especifica els fets pels quals investiga els tres responsables dels ens públics de la Generalitat. En el seu
escrit, el magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran
de comunicar-ho abans del dia 13 de gener a fi que els en sigui assignat un del torn d'ofici.
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Imputados los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona cita a ambos el 23 de enero 
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La diputada Natàlia Sànchez sosté que l'acusació contra els directors dels
mitjans públics és "una nova vulneració de drets fonamentals"

Divendres, 28 de desembre de 2018
per Joan Antoni Guerrero (Barcelona)
28/12/2018 18:59      | ACN   La diputada de
la CUP Natàlia Sànchez ha denunciat que la
imputació de Vicent Sanchis i Saül Gordillo
pel cas de l1-O és una nova vulneració de
drets fonamentals. En declaracions a El Món,
Sànchez ha manifestat que es tracta duna
nova persecució política com al que es fa
contra les institucions, activistes i qualsevol
moviment que el que pretén és poder decidir
sobre el seu futur democràticament . La
diputada de la CUP ha voluntat subratllar la

necessitat que els mitjans públics han destar al servei de la gent, de la pluralitat, però també daquesta voluntat
majoritària dexercir el dret a lautodeterminació.    Sànchez ha lamentat que una vegada més la maquinària
de lEstat desplega totes les seves eines i aparell repressor per perseguir un dret tan fonamental com és el
dret a lautodeterminació . La cupaire ha defensat que totes i cadascuna de les actuacions que es van dur a
terme per fer possible el referèndum de l1-O són accions legítimes davant dun Estat que, de forma persistent,
ha negat el dret a lautodeterminació del poble català.   Des de la CUP, ha assenyalat Sànchez, es vol mostrar
tot el suport als directors dels mitjans públics perquè amb sentit clar i legítim de respecte a la voluntat popular
i institucional de dur a terme un referèndum dautodeterminació van posar la maquinària dels mitjans públics
al servei de la difusió perquè tots i totes poguéssim expressar la nostra opinió en relació als diversos projectes
polítics pel país.
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Imputados los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio por el procés

Divendres, 28 de desembre de 2018
El presidente del Gobierno ha hecho el
tradicional balance anual en su primer final
de año en el cargo
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El Sindicat de Periodistes defensa que el dret a la informació "és fonamental
en democràcia"

Divendres, 28 de desembre de 2018
per Joan Antoni Guerrero (Barcelona)
28/12/2018 16:57 | Actualitzat a 28/12/2018
17:09      Quico Ràfols | Twitter   El president
del Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC), Quico Ràfols, ha defensat aquest
divendres el dret a la informació perquè és
un dret fonamental en una societat
democràtica . En declaracions a El Món,
Ràfols ha dit sobre les imputacions de Vicent
Sanchis i Saül Gordillo en la causa de l1-O,
que encara és prematur per oferir un
posicionament del SPC sobre el cas, però de
totes formes ha avançat que lorganització

que presideix està en contra de tot el que sigui vulnerar el dret a la informació . Ràfols ha assenyalat que
Catalunya i la resta de lEstat viuen en un context de retrocés de llibertats i ha insistit en la defensa del dret a
la informació que es fa des del sindicat.S
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Sabrià (ERC): "Disparen contra tot i contra tothom, sense escrúpols"

Divendres, 28 de desembre de 2018
per Redacció   28/12/2018 16:16 | Actualitzat
a 28/12/2018 16:20      | ACN   El president
del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià,
ha reaccionat aquesta tarda a la imputació
del director de TV3, Vicent Sanchis, i del de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per part del
jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.
" Disparen contra tot i contra tothom, sense
escrúpols . Avui la tele i la ràdio pública i el
seus directors. Qui serà el proper?", s'ha
preguntat en una piulada, abans d'afegir: "Tot
el suport companys!"   Disparen contra tot i

contra tothom, sense escrúpols. Avui la tele i la ràdio pública i el seus directors. Qui serà el proper?            Tot
el suport companys! https://t.co/gX36N1TIkj  Sergi Sabrià (@sergisabria) 28 de desembre de 2
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El portaveu dÒmnium assegura que la imputació és un atac a la llibertat
dexpressió

Divendres, 28 de desembre de 2018
per Quico Sallés (Barcelona)   28/12/2018
15:47      | ACN   El portaveu i vicepresident
dÒmnium, Marcel Mauri, ha mostrat tot el
suport a Vicent Sanchis i Saül Gordillo per la
seva imputació en la causa de l1-O que
segueix el Jutjat dInstrucció número 13 de
Barcelona. Des dÒmnium donem tot el suport
a Sanchis i Gordillo , ha assegurat. De fet,
considera que Sanchis i Gordillo és el boc
expiatori de la persecució de lEstat contra els
mitjans públics catalans.     És un nou atac a
la llibertat dexpressió i dinformació que no

són nous, no ens soprèn, ha afegit tot recordant que la Guàrdia Civil ha entrat en redaccions, cantants que
han hagut de marxar a lexili o que shan segrestat revistes com les dÒmnium. Està en risc la llibertat dexpressió,
ha reblat.      És una nova constatació que els mitjans públics catalans estan en el punt de mira perquè fan
de servei public, donen informació qualitat i cohesionen el país i els fa perillosos per lEstat espanyol de
pensament únic , ha sentenciat. 
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El Comitè dEmpresa de TV3 dona tot el suport a Sanchis i Gordillo

Divendres, 28 de desembre de 2018

per Joan Antoni Guerrero (Barcelona)   28/12/2018 15:28      Logotip de TV3 situat al sostre dels estudis de
TVC | ACN   La presidenta del Comitè dEmpresa de TV3, Roser Mercadé, ha mostrat aquest divendres tot el
suport als directors de TV3, Vicent Sanchis, i Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, després que shagi conegut que
els dos estan sent investigats pel Jutjat dInstrucció Número 13 de Barcelona en el marc de la causa de l1-O.
Confiem que no hi hagi conseqüències , ha dit Mercadé, afegint que el comitè desconeix encara les detalls
de la investigació, de manera que no ha volgut anar més enllà, tot i entendre que la investigació tindria a veure
amb lanunci del referèndum. Esperem que no sentengui que aquell anunci representés cap malversació , ha
dit Mercadé. La presidenta del comitè ha explicat que es posarà en contacte amb els dos investigats per
conèixer més detalls sobre la situació.
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Citen com a investigats els directors de TV3, Catalunya Ràdio i lAutoritat
Catalana de Protecció de Dades

Divendres, 28 de desembre de 2018
Hauran de declarar el 23 de gener al jutjat
dinstrucció número 13   El jutjat dinstrucció
número 13 ha citat com a investigats el
director de TV3, Vicent Sanchis, el director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la
directora de lAutoritat Catalana de Protecció
de Dades, Maria Àngels Barbarà. Hauran de
declarar el pròxim 23 de gener.   La citació,
amb data del 20 de desembre, no especifica
el motiu, però el jutjat 13 és el que socupa a
Catalunya de l1-O. Entre altres qüestions,
sestà investigant una possible malversació
de fons o desobediència als tribunals pels
anuncis que van emetre TV3 i Catalunya

Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per les dades
del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.
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Els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, imputats per l'1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018
judici de l'1-O  El proper 23 de gener hauran
de declarar      El jutjat d'instrucció número
13 de Barcelona ha citat com a investigats el
director de TV3, Vicent Sanchis, el director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la
directora de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, Maria Àngels Barbarà. Hauran de
declarar el proper 23 de gener. La citació,
amb data del 20 de desembre, no especifica
el motiu, però el jutjat 13 és el que s'ocupa a
Catalunya de l'1-O.  Entre altres qüestions,
s'està investigant una possible malversació

de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3 i Catalunya Ràdio sobre el referèndum.
A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per les dades del cens. També queda citat
Llorenç Birba Font com a testimoni.

106 / 115



La Vanguardia
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El jutjat del 13 cita com a investigats els directors de TV3, Catalunya Ràdio i l
Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Divendres, 28 de desembre de 2018

 ACN Barcelona.-El jutjat d instrucció número 13 ha citat com a investigats el director de TV3, Vicent Sanchis,
el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la directora de l Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
Maria Àngels Barbarà. Hauran de declarar el proper 23 de gener. La citació, amb data del 20 de desembre,
no especifica el motiu, però el jutjat 13 és el que s ocupa a Catalunya de l 1-O. Entre altres qüestions, s està
investigant una possible malversació de fons o desobediència del tribunals pels anuncis que van emetre TV3
i Catalunya Ràdio sobre el referèndum. A més, també es planteja una possible vulneració de la privacitat per
les dades del cens. També queda citat Llorenç Birba Font com a testimoni.
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La jueza imputa a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O

Divendres, 28 de desembre de 2018

También fue imputada la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà, por la
vulneración de la privacidad por los datos del censo La jueza del juzgado de Instrucción número 13 de
Barcelona imputó este viernes a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
debido a la publicidad emitida sobre el referéndum del 1-O, ante loq ue tendrán que declarar el próximo 23
de enero. También fue imputada la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Àngels Barberà,
por la vulneración de la privacidad por los datos del censo. En Titania Compañía Editorial, S.L. creemos en
la libertad de expresión y en la aportación de los lectores para crear y enriquecer el debate sobre los temas
de actualidad que tratamos. Para promover y mantener ese ambiente de intercambio útil y libre de opiniones,
hemos establecido un conjunto de normas sencillas que tienen como objetivo garantizar el desarrollo adecuado
de esos debates. Su no cumplimiento supondrá la eliminación del comentario, o incluso la expulsión de La
Comunidad en caso de actitudes reiteradas que desoigan avisos previos. Por lo demás, pedimos a nuestros
usuarios que se comporten con los demás con el mismo respeto con el que quieren ser tratados igualmente.
De esa manera La Comunidad seguirá siendo un espacio interesante en el que debatir y aprender.
Agradecemos de antemano a todos nuestros lectores su esfuerzo y su aportación.
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Vicent Sanchis i Saül Gordillo, imputats

Divendres, 28 de desembre de 2018
per Nerea Rodríguez   28/12/2018 14:06 |
Actualitzat a 28/12/2018 14:16      El director
de TV3, Vicent Sanchis  | Jordi Borràs   El
director de TV3, Vicent Sanchis , i el de
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, han estat
citats com a investigats al jutjat d'Instrucció
número 13 de Barcelona , segons ha pogut
saber 'El Món'. El jutjat 13 és precisament el
que porta el cas de l'1-O. Sanchis i Gordillo
hauran d'anar a declarar al jutjat el proper
dimecres 23 de gener com a imputats.
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Levy (PP) pide cesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por la
investigación del 1-O

Dissabte, 29 de desembre de 2018

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)  La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha pedido este sábado
"la dimisión o el cese inmediato" del director de TVC, Vicent Sanchis, y del de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
porque el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona les ha citado a declarar el 23 de enero como investigados
en la causa por el referéndum del 1-O.  En un comunicado, Levy ha avisado de que preguntará en sede
parlamentaria a la portavoz del Govern, Elsa Artadi, "si cree ético mantenerlos en el cargo" tras la citación y
ha opinado que es muy grave que los directores de los medios públicos catalanes permanezcan en sus cargos
tras ser citados a declarar.  El mismo juzgado citó a declarar en octubre a la presidenta en funciones de la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, y según Levy estas citaciones
constatan "el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan
ya aquellos que son independentistas".
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Tallar les ales a la tele i a la ràdio

Divendres, 28 de desembre de 2018
la veu de nació  «Tombar TV3 i Catalunya
Ràdio seria el torpede més gran al
republicanisme, la confirmació emocional de
la derrota d'octubre»       Dos mil divuit ha
estat l'any de la repressió. La injustificable
presó preventiva dels líders independentistes
s'ha fet llarga i dolorosa , l'exili d'altres s'ha
confirmat i els personatges de l'any han estat
els advocats i els jutges. A més de polítics de
primera línia, alcaldes, funcionaris o mossos

han estat víctimes de la repressió. N'hi ha hagut als jutjats i a una administració catalana colpejada pel 155.
La política no s'obre pas perquè el diàleg de Pedro Sánchez no ho és de veres quan, com feia aquest divendres
, es decreta que les solucions no poden moure's del marge d'una Constitució que ja va quedar petita el 2006
per encabir un Estatut que pretenia encaixar Catalunya en un estat que s'intentava federalitzar des de la
perifèria. Ara, el país vol decidir i el govern espanyol no té resposta més enllà d'acusar l' àmplia majoria entorn
el dret a decidir de fer un monòleg.  No hi ha alternatives a què la repressió segueixi fent via. El govern del
PSOE juga un dia al diàleg i l'endemà al 155 espantat pels barons o per la contundència de la dreta (ja sigui
la clàssica del PP, la més agressiva de Cs o l'ultra de Vox). Les darreres víctimes de la repressió han estat
els directors de TV3 i Catalunya Ràdio , els periodistes Vicent Sanchis i Saül Gordillo. Tot per un delicte tan
greu com emetre, des d'un mitjà públic, la campanya institucional de l'1 d'octubre, tal com vam fer també a
NacióDigital . La ràdio i la televisió públiques fa temps que estan al punt de mira. L'espanyolisme sap que
ajuden a construir un imaginari propi i la seva professionalitat les ha convertit en influents, sobretot en la
informació. I que malgrat que no són perfectes, com tota obra humana, són massivament seguides pels
independentistes però també per molts ciutadans que no ho són i que les trien per tenir bona informació.
Tombar-les seria el torpede més gran al republicanisme, la confirmació emocional de la derrota d'octubre.
L'unionisme mediàtic, polític i judicial sap de la dificultat d'intervenir els mitjans de la CCMA. Els treballadors
s'amotinarien i les audiències, que amb Sanchis i Gordillo han millorat notablement, se'n ressentirien. El govern
de Rajoy va optar per escanyar-les econòmicament i ara Casado (com Rivera) demanen un 155 llarg - el
model Ulster que us explicàvem aquesta setmana - que les intervingui definitivament malgrat que saben fins
a quin punt seria difícil gestionar-lo. El mateix amb l'escola, l'altra gran fàbrica d'independentistes segons ells.
Mentre es resol aquest debat, que haurà d'esperar a les urnes a les eleccions espanyoles, la via oberta pel
jutge del 13 s'encamina a fomentar l'autocensura dels periodistes i per això col·lideix amb el dret a la informació.
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El periodisme es pot exercir de moltes maneres, però no des de la por. Tampoc des de la irresponsabilitat i
la frivolitat. Sanchis i Gordillo van fer el que tocava com a directors i ara hi haurà qui buscarà castigar-los com
un avís a navegants. És el que s'ha pretès també amb el Govern, el Parlament, els ajuntaments i totes les
institucions del país, inclosa la pròpia CCMA investigant ja fa uns mesos la seva presidenta en funcions, Núria
Llorach. És poc probable que, com pretén l'ANC , la república s'implementi immediatament en el context actual
i amb els equilibris del 21-D. Però si l'independentisme és hàbil, és possible que, després de tornar a votar,
s'obri una "finestra d'oportunitat". I, a diferència del que va passar a l'octubre de l'any passat, els polítics que
tinguin tota la informació i gestionin el moment han de ser conscients dels riscos als quals poden sotmetre
directors de mitjans però també a alcaldes, diputats rasos o funcionaris. Si no hi ha pactes a la vista, hauran
d'aconseguir que aquest cop valgui la pena i tothom sàpiga a què juga.
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