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Fitxer 01 

 

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

 

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

Audiovisuals 

Sessió 15, divendres 4 d’octubre de 2019 

Presidència de l’I. Sr. David Mejía Ayra 

 

Sessió 15 de la CCMA 

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

Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’obre a ***. Presideix David Mejía Ayra, acompanyat 

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

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mitjans Audiovisuals. 

El president 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Donar la benvinguda també a la 

presidenta en funcions, al director de TV3 i al director de Catalunya Ràdio. No sé si 

algun grup... (David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Senyor Pérez. 

David Pérez Ibáñez 

Sí, senyor president. Ho comentava ara fa un moment, i també amb la presidenta: 

proposaríem acumular les preguntes 23 i 25 en un únic debat, seguint el format de 

sempre, fan la pregunta i la presidenta deriva la paraula a qui creu oportú. Ja n’hem 

parlat també amb la presidenta i estem d’acord, eh? 

I, si m’ho permet, hi ha un altre tema –li he enviat també una carta adreçada a vostè–

: a la darrera comissió de control es va produir un fet, que la representant d’Esquerra 

Republicana va presentar una moció, després la va retirar. Jo vaig demanar la 

paraula per posicionar-me sobre aquell tema. Entre els lletrats i..., van dir que no 

tenia dret a la paraula. I simplement volia..., si no té inconvenient, per..., sobretot per 

si una altra vegada ens torna a passar això que es pogués llegir l’article 65.5 del 

Reglament del Parlament, en el que queda clarament palès que si algú presenta una 

proposta i després la retira, la resta de grups tenim dret també a posicionar-nos. 

El president 

Gràcies. En tot cas, queda palesa la seva posició, i li direm al secretari si pot llegir 

l’article. 

El secretari 

Sí, senyor president. L’article 86.5: «Quan el grup o la persona que promou una 

iniciativa la retira després d’haver-la presentada o defensada, els altres grups 

parlamentaris mantenen el dret de fixar llur posició respecte a la dita iniciativa, per a 

la qual cosa poden demanar a la presidència d’intervenir per un temps idèntic a 

l’emprat pel promotor o promotora.» 
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El president 

Gràcies, secretari; gràcies, senyor Pérez. No sé si hi ha alguna paraula abans.  

(Josep Riera i Font demana per parlar.) Senyor Riera. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. Que proposàvem acumular les preguntes 3, de Catalunya en 

Comú Podem, i la 4, nostra, perquè ja ho hem parlat amb la senyora Llorach i creiem 

que és millor. 

I si és el moment de dir les substitucions, també... 

El president 

Sí, sí, sí. 

Josep Riera i Font 

La diputada Anna Tarrés substitueix el diputat Eduard Pujol, i la diputada Anna Geli 

en Francesc de Dalmases. 

(Raquel Sans Guerra demana per parlar.) 

El president 

Senyora Sans, té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Només per comunicar substitucions. El senyor José Rodríguez 

substitueix la diputada Adriana Delgado. 

El president 

Senyora Ribas, vostè està d’acord amb l’acumulació de les preguntes 3 i 4? (Pausa.) 

D’acord. Doncs, comencem amb el punt 1 de l’ordre del dia, que son preguntes amb 

resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la inversió en 

els mitjans (retirada) 

322-00129/12 
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I començarem amb la pregunta número 2, perquè la pregunta número 1 va ser 

retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.  

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el retorn 

definitiu a les trenta-cinc hores en el conveni dels treballadors de 

la Corporació 

322-00131/12 

Per tant, la pregunta número 2 va dirigida a la presidenta en funcions, sobre el retorn 

a les trenta-cinc hores en el conveni dels treballadors de la corporació, i la formula 

la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. Té la 

paraula. 

Marta Ribas Frías 

Bon dia. Senyora Llorach, crec que és la tercera vegada que en aquesta legislatura 

li pregunto per aquest tema. Feia repàs i fa un any tenien vostès una amenaça de 

vaga sobre aquest tema, sobre la recuperació de les trenta-cinc hores en el conveni 

laboral a la corporació. Finalment aquella vaga no es va produir, es va arribar a un 

acord, un acord de conveni que jo al gener li tornava a preguntar respecte a aquell 

acord de conveni quan es materialitzaria, aquest retorn de les trenta-cinc hores, i el 

complement fins al 100 per cent de totes les baixes per malaltia. Estem de nou a 

octubre i continuem amb el tema pendent. Esperaven vostès resposta del Govern, 

però cap aquí, cap allà, d’un departament a l’altre, finalment, si no ho tinc malentès, 

el 12 de setembre es va reunir la Comissió de Retribucions Personals, que és 

conjunta i interdepartamental, i admetia els arguments de la direcció de la 

corporació. Per tant, què passa ara? Quan es materialitzarà aquest retorn de les 

trenta-cinc hores? I, si no, per què no està succeint, senyora Llorach? 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, bon dia. Té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (Núria Llorach i Boladeras) 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
6 

Gràcies, bon dia, president. Senyora diputada, doncs es materialitzarà el dia que 

arribi un informe conjunt de la Comissió de Retribucions de la Generalitat que 

autoritzi aquest retorn a les trenta-cinc hores. 

El president 

Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Doncs li demano claredat, senyora Llorach. Per què no arriba aquest informe 

conjunt?, perquè vostès segur que deuen tenir informacions de per què no arriba 

aquest informe, informe d’una decisió que entenc que es va prendre el passat 12 de 

setembre. Algun departament en concret, potser el d’Economia, ho esta frenant, o 

què és el que està passant perquè no arribi aquest informe? I si no arriba aquest 

informe entenc que vostè és conscient que tenen a les portes un nou conflicte 

laboral, no només això, sinó també perquè hi ha altres reivindicacions pendents que 

no s’estan complint, com ara que tots els indefinits no fixos passin a ser fixos, o com 

ara fer realitat el tema de la jubilació amb contracte relleu. Elements que s’acumulen 

i que, doncs, com bé saben, el comitè d’empresa ha fet públic aquests darrers dies 

que es plantegen fer mobilitzacions.  

Crec que és del seu interès fer la pressió a qui pertoqui, del Govern, perquè aquest 

informe aparegui ràpid, i perquè aquesta materialització, doncs, sigui el més aviat 

possible. Fa un any que arribaven a aquell acord, i és vostè qui ha de donar la cara 

davant dels treballadors, i és el Consell de Govern de la corporació qui s’ha de fer 

càrrec d’aquesta responsabilitat.  

Nosaltres reclamarem al Govern allà on pertoqui també les mateixes 

responsabilitats, però al final de la cadena son vostès els que van fer aquell acord i 

son vostès els que l’han de materialitzar i, per tant, els que han de pressionar a qui 

pertoqui. Utilitzi si vol la pregunta per també fer la pressió al Govern. La seva 

resposta pot ser més clara, i ajudar-nos a identificar a qui hem de fer pressió també 

els grups de l’oposició perquè això no trigui més. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, aquest Consell de Govern i aquesta 

vicepresidència en funcions de presidència no eludeix cap de les seves 

responsabilitats, i, evidentment, pressionem i parlem amb el Govern de la Generalitat 

de Catalunya, amb el Govern, amb tot el Govern de la Generalitat de Catalunya, 

perquè siguin efectives les trenta-cinc hores. No és a mi a qui m’ha de demanar què 

passa a la Comissió de Retribucions –jo ja ho he demanat–, és al Govern de la 

Generalitat que els ha de demanar on és aquest informe. Jo l’he reclamat per escrit, 

i espero que en breu arribi, evidentment, amb la conformitat de que es pugui tornar 

a les trenta-cinc hores, com així hem defensat en els reiterats informes que des de 

la Comissió de Retribucions se’ns ha demanat a la corporació, i que hem defensat 

que això era un dret dels nostres treballadors. 

Per tant, ho repeteixo, eludir la responsabilitat, cap ni una. El darrer informe, si jo no 

m’equivoco, elaborat per la corporació té data del 8 de juliol, que és el que devia 

anar a aquesta Comissió de Retribucions, que vostè hi fa referència, que va ser el 

12 de setembre. 

Jo el que sé fins al dia d’avui és que no he rebut resposta a aquesta petició, i, per 

tant, estic segura que el Govern treballa per trobar una solució a aquest tema. 

El president 

Gràcies. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els efectes de 

la retallada del 6% en el pressupost de la Corporació 

322-00132/12 

Ara passarem a les preguntes 3 i 4, que estarien acumulades, dirigides a la 

presidenta en funcions sobre els efectes de la retallada del 6 per cent en el 

pressupost de la corporació. I començaríem amb la paraula a la senyora Marta 

Ribas, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. 

Marta Ribas Frías 
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Doncs, bé, senyora Llorach, Govern de la Generalitat, de nou Departament 

d’Economia, ha dictat una retallada del 6 per cent a tota l’administració pública. La 

justificació és el retard de la transferència dels fons del Ministeri d’Hisenda cap a les 

autonomies. Sembla que això por comportar en el cas de la corporació retallades de 

contractacions, de substitucions, de drets de compra de producció aliena, 

d’inversions necessàries. És així? I com pensen, doncs, fer viable aquest últim 

trimestre de l’any si és així la realitat de la retallada que han de fer? 

El president 

Gràcies.  

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tancament 

econòmic de l’exercici 2019 i les previsions del pressupost per al 

2020 de la Corporació 

322-00135/12 

Té la paraula el senyor Riera, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. En la mateixa línia, en l’última sessió d’aquesta comissió, 

senyora Llorach, vostè ens feia un retrat de la situació econòmica de la corporació, 

i, per tant, dels seus mitjans, també, i ens exposava les dificultats de finançament, i 

ens apuntava tres causes principals, i a més les quantificava. La primera era la 

caiguda d’ingressos publicitaris, i la previsió que havia fet vostè era de 3,4 milions 

d’euros menys; l’increment de les despeses de personal, 8,6 milions aquest any, i la 

repercussió dels canvis legals per l’IVA, que finalment sembla que serien de 4,2 

milions d’euros, tot i que podia haver arribat a 18. 

Ens va dir també que tenia el compromís per escrit del Govern de la Generalitat que 

d’aquest total de 16,2 milions tindria coberta, si més no, la part corresponent a 

personal, i que per cobrir la resta podrien quedar afectades les partides per a 

continguts.  

Això és una mica el que ens va explicar el mes de juliol, però des d’aquell moment, 

i ho deia la diputada Marta Ribas, hi ha hagut una situació que el Departament 

d’Economia ha hagut d’imposar una retallada del 6 per cent en els diversos 
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departaments, deixi’m dir també que no per gust, sinó fruit de la situació d’ofec 

econòmic que pateix la Generalitat des de fa temps. Però aquesta retallada no afecta 

també, val la pena dir-ho, determinats serveis essencials, però la corporació, que fa 

el cas a aquesta comissió, sí que es veu afectada per aquesta retallada.  

Per tant, la pregunta és: com afecta, com pot afectar això, sobreafegit a la situació 

que ja ens deia, la competitivitat dels mitjans –TV3 i Catalunya Ràdio–, com pot 

quedar afectat? Perquè, per exemple –no sé si està relacionat amb això o no–, però, 

per exemple, hem tingut apagades en directe d’alguns programes –no sé si això 

afecta per la part d’inversions en tecnologia–, i una mica amb la programació ja ens 

ho va dir l’altra vegada. Li demanem això, que ens expliqui quina és la situació. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat i senyora diputada, intentaré fer un resum 

de quina és la situació en la que ens trobem actualment. Les causes, com bé han dit 

el diputat i la diputada, les vaig explicar a l’anterior compareixença. En aquests 

moments, com ens trobem? Que tindrem una aportació extraordinària de 10,8 

milions per part de la Generalitat de Catalunya, que això donarà cobertura als 4,2 

milions d’IVA, i a una part de les despeses de personal, no així als 2 milions que han 

suposat, aproximadament, l’increment del 7 per cent de la seguretat social, i no així 

a la davallada de 3,4 milions, aproximadament, que es calcula que tindrem de 

davallada publicitària. 

A més a més d’aquesta tema, com saben, el mes d’agost es va inscriure al DOGC, 

es va publicar l’ordre de vicepresidència pel que fa al tancament pressupostari de 

l’any 19, i en aquí es demanava un ajust del 6 per cent de les despeses a tots els 

departaments de la Generalitat a excepció d’alguns, i això, evidentment, el que ha 

fet és agreujar la manca de finançament que té la corporació des dels darrers anys, 

en dos àmbits, bàsicament: no estem fent les inversions necessàries en molts àmbits 

de la corporació, i, per tant, l’afectació és profunda, i afecta greument els continguts 

que emetem. Sí que tenim..., bé, hem tingut l’equip que dirigeix en Vicent..., fan que 

TV3 sigui líder, però aquesta manca de recursos fa que s’afecti de manera molt i 
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molt severa la compra de programes, drets d’emissió de sèries, pel·lícules, drets 

esportius i inversions tècniques, com deia. Per tant, el que estem aconseguint 

 

Fitxer 02 

 

és una descapitalització de la corporació. I em deixaran que doni un exemple clar: 

és la falta de recursos que situa el canal Super3, que és un àmbit estratègic per a la 

corporació i per al país, per a Catalunya. Doncs, tot i l’èxit que pot tenir el Mic, l’InfoK 

o La família del Super3, la retallada dràstica que tenim en ingressos fa que la 

producció aliena, que és el 85 per cent de la graella del Super3, quedi afectada, i, 

per tant, un canal que és estratègic per captar nous públics i que fa molt de temps 

que no té el finançament necessari, doncs, si no revertim aquesta situació, doncs, 

correm el risc de ser residuals en aquest àmbit. 

Jo crec que des de la corporació i des del Consell de Govern –se li ha delegat a la 

consellera Marzoa– s’està treballant amb el que hauria de ser el contracte programa 

per als propers quatre anys d’aquesta corporació pública. I una mica el que apostem 

és per allò que va explicar en seu parlamentària el president del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, i és que calia que el pressupost públic de la corporació 

s’igualés a la mitjana europea dels pressupostos que tenien les televisions 

públiques, i això, amb el pressupost que tenim previst per a l’any que ve, que en lloc 

de 231 és de 251 milions, amb això l’únic que fem és mantenir el que tenim ara, però 

si volem anar una mica més enllà, tenir les inversions tècniques que ens calen, poder 

invertir en el canal Super3, etcètera, caldria que ho adaptéssim a la mitjana que hi 

ha a nivell europeu d’aportació per capita, que és de cinquanta euros. En el 

pressupost de l’any que ve l’aportació per capita seria de trenta-tres euros. Per tant, 

estem molt lluny del que hauria de ser l’aportació pública per poder tenir uns mitjans 

audiovisuals competitius, tant pel que fa a ràdio, televisió i mitjans digitals, que no 

ens n’oblidem, que crec que el futur de les redaccions està precisament en els 

mitjans digitals, i aquí no ens podem quedar enrere en les inversions. Per tant, és el 

repte que tenim endavant; sí afecta greument aquests ajustos, que no només afecten 

la corporació, que afecten altres departaments de la Generalitat, però jo..., aquí la 

meva obligació és defensar la corporació, i, per tant, el que demano és que tots en 
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siguem conscients, que estem descapitalitzant els mitjans públics de la corporació i 

que és imprescindible revertir-ho. 

El president 

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

O sigui, aterrats els números a la realitat, tenim risc de passar a ser residuals en 

certs àmbits, de perdre programes per falta de poder comprar els drets, pagar els 

drets, de falta d’inversions necessàries; no s’estan cobrint baixes, ni tan sols baixes 

de maternitat. I enmig de tot plegat coneixem que contracten de nou el senyor 

Andreu Joan Martínez com a cap d’Estratègies i Recursos Humans amb un sou de 

més de cent mil euros, per fer una tasca que ja havia estat fent de forma nefasta, 

perquè..., per què? Per què, senyora Llorach?  

Per cert, quin departament del Govern autoritza aquesta contractació, si no 

s’autoritzen ni substitucions de baixes mèdiques o de baixes de maternitat? Com es 

justifica això, senyora Llorach? Amb el panorama que ens acaba de mostrar vostè, 

de la situació que ja portàvem, acumulada ara, o incrementada, o agreujada ara amb 

la retallada del 6 per cent, fer aquesta contractació d’algú, per fer una feina que ja 

s’estava fent per part d’altre personal que continua a la corporació, per tant, no fa 

falta. De fet, més aviat la valoració des de dintre és que potser empitjorarà la situació, 

perquè almenys quan havia estat fent aquesta feina no havia estat pas estat una 

valoració positiva la que s’havia tingut –per ser elegant– del seus resultats. No 

entenem aquest sense sentit i vull que ens respongui clarament: amb quina 

autorització..., no pot fer contractacions per a substitucions i en canvi pot fer aquesta 

contractació?  

I, hi afegeixo, el Ministeri d’Hisenda ha anunciat que farà la transferència de fons 

pendents. De veritat no poden mantenir les previsions d’allò essencial per a la 

televisió per no passar a ser residuals, com vostè mateixa ha dit, tenint en compte 

que serà una retallada (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 

d’intervenció) també sense sentit, perquè probablement no haurà estat necessària.  

Parlin amb el Govern, imposin-se i defensin la corporació, és el que s’espera del 

Consell de Govern de la corporació... 
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El president 

Senyora Ribas... 

Marta Ribas Frías 

...no pas que obeeixi com un xai allò que li vingui marcat per no només Departament 

d’Economia sinó algun càrrec d’Interior. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Molt breument, perquè em diuen que em queden deu segons. Pel que fa a aquesta 

aportació del ministeri, espero que el dia que el Govern la tingui, que de moment, 

pel que jo sé, el conseller de Vicepresidència ha dit que no ha rebut cap ordre de 

transferència d’aquests diners, ells decidiran, el Govern, en què inverteixen aquests 

874 milions. 

I pel que fa al tema del professional, que m’agradaria que es respectés –Andreu 

Joan Martínez–, com vostè sap, senyora diputada, quan una persona té una 

excedència forçosa, té un mes per demanar la seva reincorporació al lloc de treball, 

i exactament això és el que ha fet, i no necessita cap autorització, com vostè molt bé 

sap. 

El president 

Gràcies. Passem a la següent... (Veus de fons.) Si us plau, demanaria silenci al 

públic. (Veus de fons.) Sí, però li demanaria silenci, si us plau. (Veus de fons.) Si us 

plau, la crido a l’ordre, si us plau. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la continuïtat 

del treball sobre el canvi climàtic iniciat amb la setmana especial 

del setembre de 2019 

323-00174/12 

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

la continuïtat del treball sobre el canvi climàtic iniciat amb la setmana especial del 
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setembre de 2019, i la formula el diputat Ferran Civit, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Ferran Civit i Martí 

Gràcies, president. Bé, primer de tot, felicitar, doncs, el fet que s’hagin sumat en 

aquesta iniciativa global amb la qual diferents mitjans, doncs, han anat cobrint tota 

la situació d’emergència climàtica, que, cal recordar-ho, doncs, de que fa un temps 

que comença a ser una cosa mainstream, que tothom en parla i tothom se n’adona 

de la gravetat, i fins i tot canvia el llenguatge. El diari The Guardian va ser el primer 

que va canviar el fet de «canvi climàtic» a «crisi climàtica», perquè realment és el 

que estem tenint ara. I per això és molt important el fet de que els mitjans públics 

catalans, cosa que altres mitjans públics d’altres llocs no fan, assumeixin aquesta 

responsabilitat, aquest lideratge, en aquest àmbit. 

Van participar en aquesta campanya; també, me’n recordo, van ser els primers a 

tenir programes mítics com El medi ambient, a parlar de difusió del canvi climàtic –

de la crisi climàtica, ara–, i d’altres coses de sostenibilitat en altres programes de 

TV3. Per tant, aquí el nostre interès aniria una mica a saber, com a servei públic que 

són, quines serien les estratègies, quina seria la continuïtat, si recuperaran antics 

programes que estaven destinats al medi ambient, a la sostenibilitat i a la divulgació 

científica. Si continuaran en aquesta línia, si no serà flor d’un dia, perquè tampoc la 

crisi climàtica ho és, és una cosa que durarà en el temps. Per tant, és molt important, 

doncs, que «apretem». Que TV3 i la resta, lògicament, de mitjans públics tinguin un 

lideratge clar i específic en això, com a servei públic que és, perquè si no no ens en 

sortirem. I aquest país necessita fer un canvi mental, un canvi de paradigma, i 

comença a través de la conscienciació, i com a servei públic que son crec que tenen 

un paper cabdal, amb –perdó per l’expressió– d’adoctrinamiento en aquest àmbit, i 

aquest adoctrinamiento sí que és el del bo. 

Moltes gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis, bon dia. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis i Llàcer) 
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Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Home, intentem, encara que 

alguns es pensen lo contrari, adoctrinar poc i fer reflexionar molt. I aquesta és la idea 

que va impulsar-nos a sumar-nos a la campanya Covering amb 220 mitjans de 

comunicació de tot el món, vostè ja ho ha dit. I aleshores és veritat que va ser una 

qüestió tractada des de programes especials, programes habituals, o en les 

seccions, etcètera. Fins i tot amb un canvi, també, de terminologia, que a Televisió 

de Catalunya no estem aplicant només en aquest àmbit, sinó en alguns altres àmbits 

que ho requereixen: violència de gènere, etcètera. Hi ha hagut una manera de tractar 

lingüísticament –i al final la semàntica també pot ser tramposa– algunes coses que 

han d’estar en revisió constant, des del llibre d’estil, consell professional, les diferents 

instàncies de la redacció, etcètera. 

Bé, concretant-ho, sí que continuaran, evidentment, això no acaba ni de bon tros 

aquí, perquè aleshores seria com que la crisi climàtica només dura una setmana i ja 

s’ha acabat i ja ha passat; al contrari, vaig demanar la llista de programes, perquè 

sé que en la redacció hi ha aquesta conscienciació sobre aquesta problemàtica tan 

concreta, i em van passar una llista que és bastant llarga, eh?, i intentaré sintetitzar 

perquè son molts programes. Si vostè ho recorda, aquest dimarts mateix, aquesta 

setmana, el programa Sense ficció va emetre una producció aliena, «El plàstic sense 

plàstic», que anava exactament sobre la mateixa història. Seguint amb el Sense 

ficció, té pendent una emissió, un documental de producció pròpia sobre la 

incidència de la moda, que és el segon sector més contaminant després del petroli, 

sobre el medi. A més a més, té en rodatge una altra producció associada, que es 

dirà «Amenaça incandescent»; té una altra producció encara encarregada. El 30 

minuts té en previsió un reportatge de producció pròpia també sobre els efectes de 

la crisi climàtica, en aquest cas a Catalunya. El 60 minuts emetrà el 2020 una altra 

aliena: «Canvi climàtic, l’empremta humana». El dimarts 15 d’octubre el Revolució 

4.0, amb Xantal Llavina, abordarà el turisme del futur per intentar saber si podrà 

reduir els efectes que provoca en la crisi climàtica. Hi ha previst també un Quatre 

gats, que és el programa que dirigeix el senyor Ricard Ustrell, que ha viatjat a 

Noruega i abordarà des d’allà la crisi i després també des de Catalunya. 

Per descomptat, els programes diaris continuaran informant amb experts sobre la 

matèria, tertúlies, etcètera. 
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I pel que fa a internet, que, evidentment, és un altre àmbit que també ens interessa, 

i ens ha d’ocupar, s’ha creat un espai, un web especial dins del 324.cat, que aglutina 

tots els continguts que hem generat sobre tot això. 

Hem fet també un glossari bàsic, que ajuda a comprendre el significat de la crisi. A 

la secció «El temps» del web de TV3 s’incorpora informació sobre les concentracions 

de fonts de CO2. En fi, m’allargaria enormement. Crec que amb això ja responc, però 

evidentment la preocupació i l’abordament d’aquest problema continuaran vigents, 

per desgràcia, sense termini, sense data prevista final. 

El president 

Gràcies. Senyor Civit, té la paraula. 

Ferran Civit i Martí 

Gràcies, president. I simplement una última pregunta. Lògicament, contents de que 

tiri endavant tota aquesta dinàmica, que sigui ja permanent fins que no s’acabi 

aquesta emergència. Però també, com a empresa pública que som, doncs, també 

ens agradaria saber què fan per temes de..., per l’impacte climàtic i l’impacte de 

mobilitat dels seus treballadors, que majoritàriament, lògicament, viuen fora del lloc 

de residència..., el lloc de residència i el lloc de treball és diferent.  

Què fan per estalvi energètic, qualsevol mesura que facin per reciclar dins de les 

seves instal·lacions. Tot lo que sigui reduir l’impacte ambiental, com a empresa 

publica que son, de la seva feina, lògicament, de la tasca dels treballadors i 

treballadores. 

El director de Televisió de Catalunya 

M’he quedat sense temps, amb permís del senyor president, i, per tant, em... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

Ho fem en un altre moment. 

El president 

Gràcies. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el perill que 

corren les sèries pròpies en horari de màxima audiència 

323-00175/12 

Passem a la següent pregunta. Recordar als diputats que tenen el cronòmetre a les 

cantonades de la comissió, perquè vagin controlant el temps, d’acord? Passem a la 

següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el perill que 

corren les sèries pròpies en horari de màxima audiència, i la formula la diputada 

Jenn Díaz, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Ja fa dos anys i escaig que el llibre 

blanc del CAC va fer la recomanació de «potenciar la producció de ficció audiovisual 

de qualitat, especialment de sèries, per millorar la competitivitat de l’audiovisual 

català en els mercats interior i exterior, i per ampliar i diversificar les seves 

audiències» –cierro la cita. Aquesta recomanació s’adreçava a tot el sector 

audiovisual, no només a TV3, però interpel·lava de manera directa la televisió, que 

segons la llei continua tenint la missió de ser un motor fonamental de la indústria 

audiovisual catalana. Encara que no ho digués la llei, de totes formes en aquests 

dos anys l’evolució del mercat i dels hàbits de consum de continguts audiovisuals 

han posat les sèries de ficció més que mai en un lloc central de les preferències del 

públic en general. En canvi, les notícies indiquen que TV3 no podrà estrenar cap 

sèrie de ficció durant uns quants mesos, i, per tant, l’oferta de la nostra televisió 

pública, del país, anirà coixa tot aquest temps.  

Amb aquestes condicions encara serà més difícil competir amb l’oferta que arriba a 

les llars a través d’altres canals, i això por tenir conseqüències en les audiències i 

en els ingressos publicitaris. I perquè tota aquesta qüestió ens amoïna, i molt, doncs, 

li voldríem preguntar sobre això. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Bon dia, senyora diputada. Coincidim en la preocupació. Seria 

una mica llarg d’estendre’m per explicar-ho, però hi ha dos factors que incideixen, 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
17 

és veritat, en aquesta precarietat que s’està fent crònica, i que ara és molt molt 

aguda, respecte a l’adquisició o la producció associada de sèries. La primera és el 

sector. No funciona, va canviant, muta, i de vegades va d’una manera, que sembla 

que és més propícia, i de vegades va d’una altra que és menys propícia. Quan van 

arribar les plataformes sobre sèries, vam veure immediatament que podíem treballar 

amb elles venent-los continguts, i així ens ho van demanar, i així ho vam fer: 

Movistar, Netflix, hem tingut maneres d’associació diferents, no només amb això sinó 

amb altres televisions convencionals 

 

Fitxer 03 

 

i privades, en aquest cas, com Antena 3. Però després del primer moment d’una 

certa alegria, per dir-ho això, de que es podia produir més perquè es reduïen els 

preus, va vindre un segon moment, que va passar farà uns quants mesos, que 

aquestes plataformes immediatament després comencen a produir soles, molt. I 

vostè deu haver rebut notícies sobre la convergència, per dir-ho així, de Netflix i 

Mediapro, d’un costat, Antena 3, Movistar, de l’altre, amb pretensions de rodar a 

Espanya unes vint sèries anuals, o trenta sèries anuals, depèn de cada plataforma. 

A més a més es fan amb recursos, perquè son pensades moltes vegades per a tot 

el mercat espanyol, o mercat sud-americà o altres mercats. I això ens ha acabat 

perjudicant, perquè ara resulta que nosaltres ens trobem, d’un costat, que ja no 

compren tant perquè produeixen, i d’un altre que han apujat moltíssim els preus, de 

directors, d’actors, etcètera. Perquè se’n faça una lleugera idea, una sèrie a 

nosaltres de dotze capítols ens pot costar al voltant de 2.700.000 euros, i un capítol 

produït per una d’aquestes plataformes pot moure’s entre el milió i mig i els 2 milions 

d’euros. Clar, això... És molt difícil competir, fins i tot a l’hora de contactar actors 

perquè les facen. 

La segona és la nostra manca de recursos. La presidència –no hi faré gaire esment– 

ja s’hi ha referit, i això fa, efectivament, que nosaltres reduïm capacitat adquisitiva 

en tots els fronts, i un d’aquests fronts, o un dels fronts més impactats i més tocats, 

és la producció associada o l’adquisició aliena, i en aquest cas molt tocada. 
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Efectivament, nosaltres, de cara a l’any que ve –no sé si després m’hi podré estendre 

una miqueta més–, només tenim una sèrie programada. 

El president 

Molt bé. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 

informatiu de TV3 de la detenció de persones acusades per la 

presumpta comissió de delictes de terrorisme 

323-00178/12 

Doncs passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 

sobre el tractament informatiu de TV3 de la detenció de persones acusades per la 

presumpta comissió de delictes de terrorisme, i la formula el diputat Nacho Martín 

Blanco, del Grup Parlamentari Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. La pregunta inicial és clara. A vostè li 

hagués semblat normal que el dia que, per exemple, la Guàrdia Civil o la Policia van 

detenir el senyor Rodrigo Rato Televisió Espanyola hagués dit que es tractava d’una 

operació contra el conservadorisme. O li hauria semblat normal que el dia que es va 

conèixer la imputació dels senyors Chaves i Griñán, els expresidents de la Junta 

d’Andalusia, Televisió Espanyola o, per exemple, Canal Sur haguessin dit que allò 

era una operació contra el socialisme? Li semblaria normal o no creu que això, a 

més de profundament injust, seria profundament ridícul? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Senyor diputat, a mi em semblen normals coses que a vostè li semblen anormals, i 

a vostè li semblen anormals coses que a mi em semblen normals. Sol passar això, 

sí. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 
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Ignacio Martín Blanco 

Jo ja... És vostè un mestre en la resposta evasiva, i ja m’esperava alguna cosa així. 

Ara, en tot cas, això és exactament el que va fer TV3 ara fa uns dies amb la detenció 

d’un grup de nou persones acusades per delictes, per presumptes delictes de 

terrorisme, i després han entrat en presó provisional decretada per un jutge de 

l’Audiència Nacional. «Operació contra l’independentisme», deien literalment els 

informatius de TV3, que jo crec que és evident que d’aquesta manera tan barroera 

intentaven dir que les detencions eren per motius ideològics i no per la tinença 

d’explosius o per la pretensió de cometre atemptats. El que TV3 feia era diluir les 

dades que apuntaven, i que després han confirmat dos dels detinguts, que havien 

adquirit i manipulat material explosiu per atemptar contra diversos edificis, entre ells 

aquesta casa.  

Bé, jo crec que amb aquesta nova..., rebla el clau TV3 amb aquest nou episodi en 

la seva tendència cap a la retòrica de normalització de la violència, que és una 

retòrica que hem vist en altres indrets, efectivament, és la retòrica de Batasuna, per 

exemple, d’intentar associar tot el que tingui a veure amb la violència feta per 

separatistes bascos amb la bondat i en canvi tota la resta és violència. 

Jo crec que des d’aquest punt de vista no podem continuar, o no podem continuar 

assumint aquesta normalització de la violència, i la meva pregunta és clara: fins 

quant temps a TV3, sota la seva direcció, seguir degradant el llenguatge? Fins quan 

pensen seguir banalitzant la violència? Vostè creu que és normal aquesta 

normalització de la violència als mitjans públics? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Estic pensant com contestar-li l’última pregunta, però sobre normalitzar coses rares 

realment alguns podrien donar lliçons. Vostè i jo no veiem la mateixa televisió, 

perquè jo vaig sentir en tot moment «operació contra CDR», que és la primera notícia 

que va arribar a tothom –sí, sí. I a més és que al final resulta que m’agradaria que 

concretaren més les preguntes i que posaren exemples, i jo li’n posaria també, 

segurament, deu vegades més sobre el que li estic dient. La primera notícia que hi 

havia és que es tractava d’una operació contra CDRs, la primera. I a partir d’aquí 
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nosaltres, senyor diputat, actuem amb un profund respecte cap a, no només la 

presumpció d’innocència, que vostè també ho hauria de fer, i acaba de dir que són 

culpables de no sé què, quan encara ni han estat jutjats ni s’ha demostrat res. No, 

no, no, no, és que s’estan perdent uns valors importantíssims. Un dels valors dels 

mitjans de comunicació és informar amb pulcritud i amb rigor. I això vol dir que 

mentre s’està produint una operació, que a més a més està sota secret d’actuació 

policial i sota secret de sumari, nosaltres no podem dir el que no sabem ni podem 

contrastar. És increïble el que ha passat aquests dies amb aquesta informació en 

mitjans tan públics com privats, que no són precisament TV3. I el que ha passat és 

que s’han donat per bones i per certes, com acaba de fer vostè, segurament induït i 

adoctrinat per aquests mitjans, informacions que són filtracions potser policials o 

potser no sabem de qui, mentre hi ha secret de sumari i no se sap realment què va 

passar. I, per tant, el que vaig demanar jo i el que va demanar el Consell Professional 

i el que demanen els redactors de TV3 és sempre el mateix: les informacions se 

contrasten, i quan no se contrasten s’actua amb una prudència enorme, per la 

presumpció d’innocència dels acusats, i per respecte a la mateixa operació policial. 

I en això estem. 

I si vostè pretenia que nosaltres informàrem com els altres mitjans, que ara està 

movent-se un cert rebombori, o molt rebombori, lògic, per filtracions que se sap d’on 

venen i que a més a més estan donades sense observar aquesta presumpció i en 

contra dels presumptes activistes, presumptes –i ho torne a dir– activistes, o 

terroristes, o com vostè en vulga dir, però sempre presumptes, és increïble que 

passe això. 

Aleshores, entenc molt bé que vostè estiga donant-me a mi instruccions, lliçons, 

reflexions de com s’ha d’abordar la informació. Per desgràcia, en aquest cas la 

reflexió hauria de ser molt general i no ens afecta precisament a nosaltres. 

El president 

Senyor Martín Blanco, per què em demana la paraula? 

Ignacio Martín Blanco 

Per contradiccions. No, és que jo crec que són bastant evidents... 

El president 
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Senyor Martín Blanco, no li dono la paraula. Per contradiccions té vostè la següent 

intervenció. Ja sap lo que vam quedar en les reunions de portaveus. Té vostè la 

següent pregunta, i, per tant...  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’atac de TV3 

a les institucions democràtiques 

323-00180/12 

En qualsevol cas, passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de 

Catalunya, sobre l’atac de TV3 a les institucions democràtiques, i té la paraula el 

diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Ignacio Martín Blanco 

Bé, primer de tot –gràcies, president–, senyor Sanchis, el que no pot fer és dir que 

jo he dit coses que no he dit. En tot cas, tenim el vídeo, i jo en tot moment he parlat 

de presumptes terroristes. El que és evident és que jo he dit això, he parlat de 

presumptes terroristes, he parlat, efectivament, del que hem conegut a través dels 

mitjans sobre el que han reconegut aquestes mateixes persones, o dues d’aquestes 

mateixes persones. I en tot cas, el que sí que també és molt evident, i jo crec que 

tampoc no cal prendre la ciutadania o els diputats per ximples, el que és evident és 

que TV3 va titular en tot moment en els seus informatius «Operació contra 

l’independentisme». I és que no em costaria gaire acreditar-ho: «Operació contra 

l’independentisme», efectivament.  

Per cert, és ben curiós que els partits separatistes es queixin tant de la vinculació de 

l’independentisme o del separatisme amb la violència quan TV3 son els primers que 

vinculen, efectivament, independentisme amb violència, dient que és una operació 

contra l’independentisme. Per què no diuen que és una operació contra 

l’independentisme violent o és una operació contra presumptes terroristes 

independentistes, si volen assenyalar o reforçar la idea de la ideologia d’aquestes 

persones detingudes? 

En tot cas, aquesta segona pregunta que jo tenia per a vostè tenia a veure més amb 

la pretensió de TV3, que és una cosa sistemàtica, i també de Catalunya Ràdio, dels 

mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’intentar degradar la 

imatge de les institucions democràtiques d’Espanya. Des d’aquest punt de vista, ara 
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fa uns dies en el Polònia hi va haver un gag en què es feia una burla dels guàrdies 

civils que van fer l’operació contra els CDRs o contra els independentistes violents, 

o digui-li com vulgui, en què apareixen els guàrdies civils com autèntics ximplets, 

com gent molt limitada, gent que, diguem-ne, tenia una comprensió de la realitat més 

aviat escassa. Des d’aquest punt de vista, al final en aquest gag el que acabava 

passant és que els guàrdies civils, intentant trobar proves acabaven esclatant pels 

aires. Vostè creu que és normal que des de TV3 es tornin a degradar d’aquesta 

manera les institucions democràtiques que garanteixen els nostres drets i llibertats? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Senyor diputat, vostè ha dit literalment «gent que volia col·locar explosius també en 

aquesta casa», vostè ha dit literalment això. No, no, no, no, faça el favor d’informar-

se... No, doncs no, no ha dit res de presumpte: «Gent que volia col·locar explosius 

en aquesta casa.» I crec que vostè també té l’obligació, en aquest sentit, de ser el 

màxim prudent, i si no ho és vostè, com ho esta demanant als altres? Primera 

resposta. 

Segona resposta. Tornem al Polònia. Em parla d’una burla cap a l’operatiu policial i 

cap als policies, i diu que se’ls ridiculitzava, i que a més a més acabava amb una 

explosió, perquè no sabien no sé què. En el mateix programa se va fer un gag molt 

més, o igualment contundent contra el president de la Generalitat, que se’l 

«ridiculitza», en paraules de vostè i entre cometes, contínuament en el Polònia, i en 

un d’aquests gags acaba tirant-se per la finestra del Palau de la Generalitat.  

Per què no parlen d’aquests gags també, i sempre son unidireccionals? Per què no 

entenen, que m’agradaria que fora ja per sempre, que se tracta d’un programa que 

reparteix la ironia en persones i col·lectius diversos? Per què només miren sempre 

que els afecta a vostès o col·lectius que els son pròxims, amb els quals se senten 

identificats, i no es miren el programa sencer i veuen que és un programa que dirigeix 

la broma i la ironia contra tots els col·lectius? 

El president 

Gràcies. Senyor Martín Blanco, té la paraula. 
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Ignacio Martín Blanco 

Se suposa, senyor Sanchis, que pregunto jo, però en tot cas li responc: perquè la 

asimetria entre les seves suposades bromes sobre els dirigents independentistes i 

la ironia o les bromes sobre dirigents constitucionalistes, el gust i el to no tenen 

absolutament res a veure. És evident que la unidireccionalitat de la qual vostè 

parlava és per intentar sempre denigrar Espanya, fer pedagogia de l’odi contra 

Espanya i tenir i llençar a la ciutadania de Catalunya un missatge d’intentar erosionar 

la imatge de la democràcia espanyola, sempre, sistemàticament, i no de forma, 

diguem-ne, equànime, com vostè pretén, ans al contrari, és una cosa sistemàtica i 

unidireccional, efectivament. La asimetria és enorme entre les seves crítiques al 

senyor Torra, per exemple, i les seves crítiques als líders dels partits 

constitucionalistes. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, vostè no veu Polònia. No, ho lamente. És 

a dir, vostè no veu Polònia, i veuria, com que... No, no. I si el veu, quan els gags no 

l’interessen es tapa els ulls i quan sap que els podrà aprofitar es destapa els ulls. 

Perquè si vostè vera el Polònia habitualment veuria que les crítiques –i crec que tots 

els diputats que estan en aquesta sala, com que tenen aquesta obligació, se l’han 

de mirar–, veuria que les crítiques, de vegades descarades, de vegades un pèl 

ofensives, com fa la ironia més forta, de vegades fins i tot poden semblar hostils. 

Però això és ironia. I li ho torne a repetir: hi ha matrimonis constitucionalistes, que 

diria vostè –que no és la forma que utilitzaria jo, però m’és igual–, hi ha un matrimoni 

de separatistes, que diria vostè –i que tampoc seria la fórmula que utilitzaria jo, però 

m’és igual–, i tots surten burlats, ironitzats i retratats. La ironia i la broma –i vostè 

crec que ho ha de saber això, perquè ho ha estudiat també– és exactament això, 

distorsionar la realitat per produir riure. I allò que diu vostè del Polònia una vegada i 

una altra i una altra segurament ho podríem dir de la revista El Jueves. Bé, podríem 

dir-ho d’una revista amb ironia. Quina és l’única diferència entre el Polònia i la revista 

El Jueves? Doncs que el Polònia és un programa de televisió, una televisió pública, 
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i, per tant, segurament, una de les poques televisions públiques d’Europa que té un 

programa sobre ironia política... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

...que té un programa d’humor polític. Ep, i que dure, perquè de tot arreu el que 

arriben respecte a aquest programa sempre són reconeixements... 

El president 

Senyor Sanchis, se li ha acabat el temps. 

El director de Televisió de Catalunya 

...i no –perdó– desqualificacions absolutes. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els 

continguts dels informatius amb relació a la venda ambulant 

323-00182/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre els continguts dels informatius 

amb relació a la venda ambulant, i la formula la diputada Natàlia Sànchez, del 

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Hola, bon dia a tots i a totes. Bé, aquesta pregunta va enfocada a una notícia, un 

titular que el 3 de juliol d’enguany titulava TV3 utilitzant un estudi de Pimec, que deia: 

«Pimec quantifica en 65 milions d’euros directes l’impacte negatiu del “top manta” 

als comerços de Barcelona.» Aquest és un exemple que posem sobre la taula per la 

preocupació amb què mirem com es tracten els continguts amb relació en aquest 

cas concret a la venda ambulant però, i a continuació hi faré referència, com hi ha 

una poca sensibilitat, una poca formació i un poc rigor a l’hora d’escampar una 

notícia en un context en què, evidentment, aquest estiu, com cada estiu, se sumava 

tothom a la campanya de desqualificació 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
25 

Fitxer 04 

 

criminalització de les persones que es guanyen la vida amb la venda ambulant. I és 

que a més a més, si contrastem dades i si anem al fons, sabem que les grans 

superfícies o la precarietat o la venda online amenacen molt més el petit comerç. 

Per tant, la pregunta és: quina és la perspectiva del director de Televisió de 

Catalunya amb relació als continguts que des del poc rigor el que fan és atacar, 

assenyalar un col·lectiu concret, des de la nostra perspectiva, i que fomenta la seva 

criminalització i ho fa des d’una perspectiva a més a més racista? Quina és la seva 

opinió? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

La meua opinió, senyora diputada, és que s’ha de preservar i s’ha d’observar el llibre 

d’estil, que és bastant clar sobre això, i que en ocasions poden haver-hi males 

interpretacions, o fins i tot en algun moment pot haver-hi errors, i per això els agraïm 

que ens els assenyalen. Concretament, l’article 1.2.2.2.2 d’aquest llibre d’estil parla 

sobre el respecte que cal contemplar sobre determinats col·lectius i fa que calga 

evitar un llenguatge que discrimine o estigmatitze col·lectius. I, després, l’article 

1.2.3.3.8, sobre immigració, que parla d’evitar relacionar ètnies o col·lectius amb 

activitats delictives, que em sembla que vostè estava fent referència a això. Això és 

el que intentem observar. Ja li dic que de vegades potser ens equivoquem i 

aleshores està bé que ens ho reconeguen. Perquè, per exemple, en directes no és 

fàcil moltes vegades tindre les paraules adequades. 

També li diré, de totes maneres, que quan es tracta d’una notícia que correspon a 

una altra entitat, i que nosaltres reflectim el que diu aquella entitat, ja que aquella 

entitat considera important i aquella entitat és de pes o és important, com puga ser 

Pimec, també les donem sense entrar a identificar-nos amb els continguts, això 

també és obvi. És a dir, si Foment o Pimec o Comissions Obreres o qualsevol altre 

sindicat fan unes afirmacions o publiquen un informe sobre un impacte determinat 

d’un col·lectiu o del que siga, nosaltres no entrem a jutjar-los sinó senzillament ens 

limitem a informar-ne, que crec que és el que es va fer en aquesta ocasió. 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
26 

El president 

Senyora Sànchez, té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Senyor Sanchis, si es tracta de reconèixer, el que caldria seria rectificar i reparar. 

L’impacte d’una televisió pública aprofundint i agreujant amb l’estigmatització, la 

criminalització per determinats col·lectius, que a més a més estan vulnerabilitzats i 

que a més a més hi ha dades contrastades de que aquest estudi no només era 

mediocre sinó que falsejava moltes dades, el mínim que podria fer TV3 és com a 

mínim rectificar. Per tant, no em doni una mica per la menjadora, ni em llegeixi el 

llibre d’estil, sinó que reconeguin, reparin i rectifiquin. Que jo els ho reconegui i els 

ho assenyali no serveix de res. 

Aprofitaré aquests últims segons per mostrar la nostra indignació amb la resposta 

que ha fet Núria Llorach amb relació a Andreu Joan Martínez. I el que creiem que és 

indignant que és planti aquí i doni aquesta resposta que, a banda que no aprofundeix 

en la pregunta que li ha fet la diputada, és gravíssim que no doni explicacions on 

toca, que és aquí al Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres el que farem és 

demanar tota aquesta informació i fer-la comparèixer per explicar concretament què 

passa amb un càrrec públic que passa d’Interior a la «corpo», de la «corpo»... 

El president 

Senyora Sànchez... 

Natàlia Sànchez Dipp 

...a Mossos –i acabo– i torna a la «corpo», i potser a qui hauríem de fer comparèixer 

és al senyor Brauli. 

El president 

Se li ha acabat el temps. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Sí, president, en allò que em correspon estrictament –lo altre ja ho respondrà o ja ho 

debatran vostès. No acabe d’entendre massa bé, senyora diputada, si vostè diu que 

un informe de Pimec menteix i nosaltres ens en fem ressò que hàgem d’opinar o que 

hàgem de corregir aquest informe. Crec que nosaltres..., perquè això no pot ser, 
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perquè aleshores quan un líder polític..., no pot ser perquè no té massa sentit. Quan 

un líder polític fa unes declaracions, en aquest sentit, horribles, que ha passat 

algunes vegades, i nosaltres recollim aquelles declaracions; quan un líder polític fa 

referència a l’emigració o als refugiats o a determinats col·lectius de la seua ciutat o 

del seu poble amb un caràcter ofensiu, nosaltres reproduïm aquelles declaracions 

però no les corregim, és que no podem. És a dir, el que nosaltres hem de tindre clar 

és una línia general d’actuació, de respecte cap a col·lectius i de tractament com cal 

del llenguatge, però el que no podem fer és jutjar o opinar sobre..., per a això després 

hi ha les taules de debat o hi ha les tertúlies o hi ha altres àmbits dins de la 

programació televisiva. Nosaltres en els informatius no podem corregir la informació 

que algú dona si aquesta informació o aquestes declaracions no son correctes, em 

sembla a mi, vaja. Ara, ja l’hi dic, en la resta mantindrem i mantenim –crec que 

mantenim– la cura necessària. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la temporada 

d’estiu de TV3 i l’inici de la programació de tardor 

323-00183/12 

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

la temporada d’estiu de TV3, i la formula el diputat Francesc Ten, del Grup 

Parlamentari Junts per Catalunya. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Senyor Sanchis, en termes de la mateixa nota de premsa –TV3 

líder d’estiu amb una graella plena d’estrenes–, deia que per vint-i-cinquè mes 

consecutiu amb un quota del 10,9 per cent TV3 és líder de l’agost. Continua també 

el lideratge de TV3 en la franja del prime time. TV3 ha estat la cadena més vista 

dinou dels trenta-un dies del mes d’agost, i també ha liderat el rànquing de 

programes en trenta-una ocasions, tots els dies del mes. Dotze dels quinze 

programes del rànquing dels més vistos son de TV3. Els informatius son líders en 

totes les seves edicions i es mantenen al capdavant del rànquing qualitatiu amb un 

índex del 8,6, i també son líders en imparcialitat i credibilitat. TV3 és la cadena 
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generalista més ben valorada qualitativament. Joc de cartes d’estiu ha estat el millor 

programa del prime time de l’estiu i ha fet el seu rècord històric en la versió estiuenca, 

i bons resultats dels partits de la pretemporada del Barça. 

I pel que fa a audiències digitals, el portal de la corporació creix un 15 per cent 

respecte a l’agost de l’any anterior, i l’esport3.cat fa la millor dada mensual dels 

últims tres anys, amb 300.000 usuaris únics, unes dades, certament, interessants, 

bones, i per les quals nosaltres estem contents, malgrat les dificultats que comporta. 

Senyor Sanchis, valori, comenti i aprofundeixi una mica, si pot ser, aquestes dades. 

I si pot ser, també, faci focus en el fet que segurament l’audiència deu ser el més 

fragmentada o més baixa perquè, pel que sembla, possiblement és més..., amb 

menys percentatge es pot ser líder respecte a les dades comparatives. 

També és interessant comentar la situació de distància entre TV3 i el segon situat 

en aquest lideratge, que amplia TV3 aquesta distància. 

Però li demanaria si..., deixi’m que sigui crític en aquests aspectes que vostè, 

certament, si fóssim ara deu mesos enrere i estigués programant aquesta 

programació d’estiu, doncs, a vistes de l’experiència potser modificaria o per graella 

o per programació. Si pot també, doncs, comentar una mica aquest aspecte. 

I, com que comencem temporada, doncs m’agradaria també que ens faci una mica 

la seva valoració o les seves previsions o els seus..., no només desitjos per a 

aquesta nova temporada. 

Moltes gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor diputat, a més a més per 

reconèixer..., sembla que només que hi ha una part de la bancada que reconeix de 

vegades algun mèrit, i n’hi ha una altra que mai no en reconeix cap. Bé, ja estem 

una mica acostumats a això. De totes maneres, entenc també que la crítica s’ha de 

fixar en les coses que no funcionen més que reconèixer aquelles que funcionen. 

Vostè ha parlat de la graella plena de..., no sé, plena de novetats, em sembla que 

ha dit. Jo li respondré que la graella estava plena de miracles. Sí, és que és bastant... 
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Si entres a analitzar-ho programa a programa, veuràs que hi ha alguns programes 

que venen d’una crida que vam fer en el Canal33, amb un cost reduït, i que de comú 

acord amb aquelles productores vam acordar passar-les per TV3. Uns altres 

programes venen finançats, després d’un treball enorme de productores o de la 

mateixa Direcció de Màrqueting i Publicitat de la corporació. Uns altres programes 

són, en fi, històries estranyes, artefactes barats i sorprenents. I després, els ho vaig 

dir i els ho torne a repetir, és molt més barata tota aquesta graella d’estiu que un 

programa del segon col·locat en aquest rànquing d’audiència, que un sol programa. 

De cara a aquesta temporada del setembre estem exactament igual, tots són 

programes... Hem pogut recuperar el que ja teníem en graella, sobretot el prime time, 

perquè ja gairebé tot és producció interna, que funcionen, i hem fet quatre programes 

nous, dels quals dos venen finançats després de diferents recerques per aconseguir 

cridar l’atenció sobre un contingut que nosaltres considerem vàlid, i dos més són 

produccions internes, i ja no hi ha res més.  

I de cara a l’any que ve jo li diria que el primer trimestre està lleugerament sòlid, que 

el segon és líquid i que el tercer i el quart són gasosos. És a dir, només tenim 

assegurat el primer trimestre amb programació normal, i ja estem, fixi’s vostè, que 

és televisió, que ja estem dedicant diners per produir coses que ja no podem produir, 

menys una nit d’aquest primer trimestre, que no sabem què posar –s’admeten idees. 

I després, a partir d’aquí, hi ha un forat negre, dos, tres forats negres que són tres 

trimestres.  

Per acabar-ho d’arreglar –i acabe–, remarcaré una mica les paraules que feia la 

presidenta en funcions de la corporació sobre el canal Super3, el canal infantil, 

perquè tot i que dediquem mitjans més que als altres tres canals que tenim, a part 

de TV3, els dediquem molts mitjans, les circumstàncies, la competència dels grans 

agents de televisions internacionals o espanyoles, que emeten amb un accés a tota 

mena de programació i els nostres propis recursos, doncs ens estan situant on estem 

situant-nos, que pot ser la marginalitat. 

El president 

Gràcies.  
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

previsions de feina dels professionals davant el nou període 

electoral 

323-00184/12 

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

les previsions de feina dels professionals davant el nou període electoral, i la formula 

el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Més que dir-ho en pròpies paraules, que són de part, ho diré amb altres. 

En una entrevista fa poques setmanes, a El Nacional, el presentador i editor del 

Telenotícies vespre, Toni Cruanyes, deia «nosaltres estem preparats» –«nosaltres» 

volia dir TV3. Feia referència a la possibilitat que hi hagués eleccions al Congrés, 

com finalment ha passat. Cruanyes deia que els serveis informatius de TV3 estan 

preparats per estar a l’altura dels esdeveniments possibles, més enllà d’aquestes 

eleccions, com ara tot el que pugui haver-hi al voltant de la repercussió política i 

social de la sentència pel referèndum de l’1 d’octubre. Nosaltres ens el creiem, en 

Toni Cruanyes, perquè s’ha guanyat una credibilitat fent la seva feina, i perquè també 

creiem que TV3 va estar a l’altura pel que fa a la cobertura dels esdeveniments de 

fa dos anys, extraordinaris, dels fets, des dels 20 de setembre, pels quals s’acusa 

de rebel·lió a dos activistes pacífics, fins tot el que va succeir el dia 1 d’octubre del 

2017 i els mesos posteriors. En aquesta entrevista, però, Cruanyes també deia una 

cosa significativa que hi té relació: «TV3 no és independentista, és una crítica injusta 

i falsa, és un discurs polític, però no és la realitat. És una interpretació 

malintencionada de la realitat.» Efectivament, vam veure que –també en paraules 

del mateix Cruanyes– és molt difícil que això desaparegui. Ho vam veure, per 

exemple, quan la senyora Inés Arrimadas va dir en una entrevista amb Lídia Heredia, 

a Els Matins de TV3, que reiterava que TV3 és una televisió independentista, entre 

altres apreciacions que qüestionen la professionalitat dels periodistes de la televisió. 

I ho veiem i ho sentim quan TV3 és l’ase dels cops en campanya electoral, i també 

quan no hi ha campanya electoral a Espanya. En vista de que sembla que això no 

desapareixerà, lamentablement, digui’m, si us plau, senyor Sanchis, com es 

desenvoluparà la feina dels professionals de TV3 en aquest període electoral cap al 

10 de novembre. 
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El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Ja que –gràcies, president; gràcies també, senyor diputat– vostè n’ha fet esment, 

m’agradaria, aprofitant una vegada més per trencar una llança que jo crec que és de 

justícia estricta respecte als professionals que hi treballen, que treballen a TV3. És 

a dir, és veritat que hi ha gent que contínuament està dient que tot plegat és el mateix 

i que és horrible, per dir-ho suaument, una màquina d’agitació i propaganda; s’entén 

que una màquina funciona amb ressorts i amb mecanismes, i sense professionals 

disposats a acceptar aquesta abducció no hi hauria màquina. Bé, doncs jo li demane 

o propose un repàs dels programes dels matins, fins al TN migdia, d’informatius. Hi 

ha en primer lloc Ariadna Oltra, que fa el TN Matins i que aconsegueix unes 

audiències sempre del 30 per cent o més del 30 per cent, entre TV3 i el 3/24; hi ha 

Els Matins, que lidera Lídia Heredia, amb unes audiències que poden arribar a pics 

del 20 per cent; hi ha després Planta baixa, el nou programa d’en Ricard Ustrell, que 

en pocs dies d’emissió s’ha situat en el segon i alguns dies ja en el primer lloc, amb 

tota la competència, que és duríssima en aquell moment; després hi ha el TN 

comarques i el TN migdia, amb audiències que sempre oscil·len, habitualment, entre 

el 20 i el 30. Normalment, de vegades, els informatius de TV3 tenen, poden arribar 

a tenir més audiència que tots els informatius de la competència. I demane també, 

si algú és mínimament honest, que repasse els noms d’aquests professionals 

mentalment i que diga en quina llista o en quina secta o en quina tribu els adjudica, 

perquè a mi 

 

Fitxer 05 

 

no se m’acut. I dit això, diré que evidentment amb tots aquells professionals, 

nosaltres professionalment, com deia el senyor Cruanyes molt bé, estem preparats. 

TV3, Televisió de Catalunya, està preparada per a aquesta campanya, per a la 

sentència i per al que fa falta; professionalment cap problema. El problema, quan 

arriba, són els recursos, una altra vegada, perquè fa un moment aquí estàvem 

comentant de que –ho comentava la diputada– no s’estan cobrint baixes ja, perquè 
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no podem fer-ho i no s’estan cobrint baixes fins i tot ja per malaltia o per maternitat 

o pel que sigui, etcètera, etcètera. Bé, doncs això sí que és un problema. I ara estem 

demanant un esforç a totes les direccions de la casa perquè passin professionals 

informatius perquè estem treballant ja amb precarietat amb tanta producció interna. 

I tècnicament també estem patint, perquè amb aquesta última retallada del 6 per 

cent respecte als recursos que teníem per acabar, de tot l’any i concentrats en el 

últim tram de l’any, tot el que són inversions tècniques, manteniment, etcètera, 

etcètera, ha patit una sotragada molt forta perquè era l’única cosa que no ens havíem 

gastat. 3 milions i escaig. Aleshores, si nosaltres a la direcció tècnica li adjudiquem 

un estalvi forçós de 3 milions en els pocs mesos que queden, el resultat és 

precarietat tècnica, i aquí ens pot passar de tot. De fet, últimament hem tingut alguns 

problemes... 

El president 

Senyor Sanchis... 

Vicent Sanchis i Llàcer 

En fi, ja li ho explicaré en un altre moment. Però això, aquestes dos coses són les 

que més ens preocupen actualment, sí. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 

informatiu dels programes de Televisió de Catalunya 

323-00188/12 

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

el tractament informatiu dels programes de Televisió de Catalunya, i la formula el 

diputat Dani Serrano del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, señor presidente. Señor Sanchis, tercera pregunta en el mismo sentido y, 

por lo tanto, tiene usted una nueva oportunidad de decir la verdad a esta comisión. 

¿Qué valoración hace del tratamiento informativo que se realiza en los programas 

de TV3? 
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El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

Vicent Sanchis i Llàcer 

Senyor diputat, no arribo, perquè potser vostè no ho ha concretat bé o no ha dit el 

que volia dir, no arribo a entendre l’expressió «té oportunitat de dir la veritat». És que 

vostè considera que jo he mentit en aquesta comissió? Em sembla... D’acord. Doncs 

ara li demano, ja que és una al·lusió directa i ofensiva, que m’expliqui perquè he 

mentit a aquesta comissió. 

El president 

Senyor Serrano, té la paraula. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, señor Sanchis; gracias, señor presidente. Es evidente que no sorprende a 

nadie su respuesta, aunque no por ello es menos escandaloso justificar lo que usted 

reiteradamente pretende justificar en esta comisión y que va en contra del más 

elemental principio de neutralidad política que debe guiar toda televisión pública. Los 

ejemplos son muchos y reiterados, y en esta comisión se han citado unos cuantos. 

Mire, ya es indignante que diariamente en los informativos de TV3 o de Catalunya 

Ràdio se hable de los políticos presos como presos políticos; no solamente es un 

insulto a la inteligencia sino que además es un insulto a los verdaderos presos 

políticos que hay por el mundo por razón de ideología, de credo religioso, de 

orientación sexual, por poner algunos ejemplos. Es, por tanto, un insulto; un insulto 

que –insisto– la televisión pública catalana y la radio pública catalana diariamente 

comete. ¿De verdad, señor Sanchis, usted considera que en España hay presos 

políticos? ¿De verdad usted lo considera?  

Pero descendiendo un sótano más en la degradación de la televisión pública, la 

semana pasada los informativos de la televisión se referían a las presuntas acciones 

terroristas que querían llevar a cabo los nueve detenidos por orden de un juez como 

–y cito literalmente–, como acciones mediáticas mediante un artefacto. Solamente 

les faltó decir pirotécnico. ¿De verdad las acciones que el juez dice en ese auto son 

acciones mediáticas? ¿De verdad, señor Sanchis? Usted ha pedido ejemplos. En 

los informativos del día 28 del mediodía ustedes hablaban en la cabecera del pie de 
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imagen, reacciones a las detenciones de los independentistas. ¿De los 

independentistas? Será de los nueve detenidos, porque las detenciones no se 

debían a razones políticas. ¿De verdad eso cumple con el libro de estilo? Usted 

antes ha pedido ejemplos, y que no se citaban. Yo le estoy poniendo uno. Por eso 

usted miente, porque hay ejemplos reiterados. Detención de nueve 

independentistas. ¿Eso cumple con el libro de estilo? ¿Usted cree que las 

detenciones se debieron a motivaciones políticas, por ser independentistas? Porque 

usted lo es, y muchos de esta Cámara, y no creo que esté ningún juez pensando en 

detenerles y en ingresarles en prisión por sus motivaciones políticas. ¿Usted cree 

que sí? Bueno, pues sorprende bastante también que usted piense eso. Por eso 

mismo, no nos sorprende. Mire, a estas alturas de la película ya no le vamos a pedir 

que se vaya; se lo ha pedido el Parlament en una reprobación; evidentemente usted 

no se va a ir y es pedirle peras al olmo. Pero ya lo que nos queda a los… 

El president 

Senyor Serrano… 

Daniel Serrano Coronado 

…no independentistas es contar los días que faltan hasta las próximas elecciones 

para que los catalanes digan en las urnas… 

El president 

Senyor Serrano... 

Daniel Serrano Coronado 

...basta ya a tanta indignidad. 

El president 

Se li ha acabat el temps. 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

Vincent Sanchis i Llàcer 

Moltes gràcies, senyor president. Continuo sense trobar la mentida. En tot cas, crec 

que ja... No, no, no, continuo sense trobar la mentida, perquè és veritat que hi ha 

una cosa que és la regla, la categoria, i després algunes excepcions. Si estem 

parlant d’una determinada filtració que TV3 va donar un dia mentre es feien les 
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detencions. No, no, no, és que no faci així, perquè si no no li ho explicaré. És a dir, 

si vostè m’està considerant, com passa moltes vegades en aquesta Cambra, potser 

massa, excepcions per normes, li diré que aquella notícia a mi no em va agradar 

gens, i així ho vam comentar. Per què? Perquè nosaltres no vam fer-nos ressò de 

cap filtració, i la filtració parlava exactament d’això, literalment i entre cometes, i així 

es va referir. I la meva pregunta a la gent que ho va treballar això és per què nosaltres 

parlem de filtracions. És veritat que de vegades entre la professionalitat dels 

periodistes quan veus que tot el món està donant, li arriben informes i filtracions 

interessades sobre una notícia, és tu donar-ne també i, per tant, anem a veure si en 

tenim alguna. Doncs jo considera que això no s’ha de fer i, per tant, si vostè em diu 

«es van equivocar». Sí. Miri, aquí, potser també en algun altre cas, quan parlem de 

col·lectius estigmatitzats, etcètera, etcètera, amb hores i hores i hores d’informació 

en directe cada dia, doncs, és possible que cometem errors i que després 

rectifiquem. I tant. Si vostè converteix aquest fet, puntual, perquè no en vam donar 

més, en una categoria li diré que s’equivoca.  

Respecte a que són independentistes presos o membres del CDR presos o etcètera, 

etcètera, miri, al final, és que hem de buscar sinònims, perquè al final t’has 

d’entendre. Quan... Sí. L’única cosa que no direm nosaltres són terroristes, perquè 

no està demostrat. I com que no està demostrat i, a més, afecta a la seua possibilitat 

de defensa, els afecta a ells i als seus familiars i tot això. En canvi, sí que sé de molts 

altres mitjans i molts altres dirigents polítics que han parlat ja directament de 

terroristes. D’acord. Doncs, miri, això no ho farem perquè ho diu el llibre d’estil. Però 

no és que ho digui el llibre d’estil, és que ho diu el sentit comú; que tu no pots 

carregar-te la presumpció d’innocència perquè tens una filtració que diu que sí, ni 

que diu que volien o deixaven de fer. Quan es demostri, quan apareguin realment i 

es puguin fer públics després del secret de sumari d’actuació judicial i apareguin 

declaracions que diguin això, d’acord. La nostra funció no és avançar-nos als fets ni 

jutjar. De tot això vostè acaba dirimint que els catalans no-se-què. D’acord. Doncs 

com sempre, en les pròximes eleccions ho veurem i, evidentment, aquestes i la 

nostra també són entitats que depenen de majories parlamentàries i en això estarem. 

El president 

Senyor Sanchis... 

Vicent Sanchis i Llàcer 
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I acabo. Només un minutet. 

El president 

No, no... (Rialles.) 

Vicent Sanchis i Llàcer 

Deu segons. A mi em va reprovar quin Parlament? Pregunta número u, perquè jo ja 

la vaig fer en aquell moment. Podia el Parlament reprovar-me... 

El president 

Senyor Sanchis... 

Vicent Sanchis i Llàcer 

...a una decisió d’un Consell de Govern o d’una entitat autònoma? I segona, quin 

Parlament? Aquesta legislatura... 

El president 

Se li ha acabat el temps. 

Vicent Sanchis i Llàcer 

...o una altra legislatura? 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

cobertura de la propera campanya electoral i d’altres 

esdeveniments singulars 

323-00176/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la cobertura de la propera campanya 

electoral, i la formula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari Republicà. Té 

la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Les campanyes electorals representen 

sempre un esforç informatiu especial, sobretot pels mitjans de comunicació públics, 

que han de garantir que el missatge de les diferents opcions polítiques que es 
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presenten a les eleccions arriben a la ciutadania de manera neutral, de manera 

equilibrada. Perquè això sigui possible s’han de dedicar uns recursos extraordinaris 

als informatius, amb l’impacte humà i també pressupostari corresponent. Quan 

coincideixen dues eleccions o dues campanyes electorals en el mateix any, doncs 

aquest esforç és doble i, si en coincideixen tres, doncs, triple, no? I això és el que ha 

passat aquest 2019 amb les eleccions generals del pròxim 10 de novembre, després 

que el 28 d’abril ja vam fer unes altres eleccions, que es veu que no van servir per 

gaire cosa, més aviat per res, i el 26 de maig vam fer les municipals i també les 

europees. La diferència entre aquesta campanya i les altres és que les del 10 de 

novembre, doncs, seran una campanya més curta, més curta de l’habitual, perquè 

es tracta d’una repetició i, per tant, ens imaginem que això afectarà la cobertura 

informativa que vostès en faran. 

Hi ha una altra diferència, i és que les eleccions es faran, potser, quan ja s’hagi fet 

pública la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés, amb l’impacte 

corresponent en la ciutadania. Fa dos anys que tenim nou presos polítics –són nou 

presos polítics– en presó preventiva i no cal ser endeví per saber, doncs, que això 

acabarà amb una sentència condemnatòria i que tindrà conseqüències importants 

en el panorama informatiu. Llavors ens agradaria saber, doncs, com cobriran 

informativament la campanya de les eleccions del 10 de novembre i com es 

compaginarà això amb altres esdeveniments informatius que es puguin produir en 

els mateixos dies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, bon dia. Té la paraula. 

Saül Gordillo Bernárdez 

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Doncs ho cobrirem com sempre ho 

hem fet, que és entrant molt i excel·lentment bé, perquè Catalunya Ràdio sempre és 

referència informativa quan hi ha grans esdeveniments, quan hi ha necessitat 

informativa, i així ho demostren tots els indicadors que tenim i els inputs que rebem 

de l’audiència.  

Deixi’m dir que nosaltres hem de treballar gairebé dia a dia. Dilluns començarem fent 

una entrevista al president del Senat, que havia de ser avui i que finalment serà 

dilluns. El matí de Catalunya Ràdio es farà ressò en directe de la moció de censura 
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que es debatrà en aquest Parlament, que s’emetrà íntegrament per Catalunya 

Informació. Espero que els detalls del pla de cobertura els coneixerem properament 

quan ho aprovi el Consell de Govern de cara a aquestes eleccions, que són el 10 de 

novembre, i que a diferència de les anteriors tenen la peculiaritat de que redueixen 

a una setmana la campanya estricta i, per tant, doncs haurem de perfilar tota la 

logística d’entrevistes i de debats i tot això en funció d’aquest pla de cobertura que 

aprova el Consell de Govern. 

Tenim ara la gent i els recursos al nostre abast ja més o menys definits i assignats, 

però com vostè deia, el que a nivell de cobertura informativa ens genera més tensió 

–en el sentit positiu de la paraula– és la cobertura de la sentència i el que es pugui 

produir posteriorment. És evident que és un fet que pot tenir un impacte informatiu 

rellevant, tenim tots els recursos assignats i previstos de com ens imaginem que 

hauria de ser la cobertura de la sentència i els fets que es puguin produir 

posteriorment, i l’única incògnita, que suposo que no és exclusiva de Catalunya 

Ràdio sinó de tots els mitjans de comunicació, és com reaccionar en cas de que la 

sentència es conegui per una filtració en algun mitjà en concret i no tinguem tots els 

mitjans alhora un accés universal a la sentència. I, per tant, en aquelles hores que 

hi pugui haver de decalatge entre la possible filtració i el coneixement i accés directe 

a la sentència, com una ràdio pública es comporta davant d’aquesta gestió 

informativa. Però segur que és un debat que no el tenim només nosaltres, sinó que 

el tenen els mitjans, i nosaltres el que farem és prioritzar l’interès informatiu i no 

obviar que una filtració, pel fet de que pugui tenir ja un ressò i un impacte, nosaltres 

no podem ser aliens a aquest ressò primer, però on ens hem de centrar és no en 

voler ser els primers sinó en ser els millors en explicar-ho. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

finalitat del nou estudi per a la ràdio visual i els programes 

Adolescents iCat, iCatKids i Generació digital 

323-00177/12 
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Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 

finalitat del nou estudi per a la ràdio visual, i la formula el diputat Ruben Wagensberg, 

del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula. 

Ruben Wagensberg Ramon 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Jo voldria preguntar-li o tornar-li a 

preguntar sobre iCat fm, perquè, malgrat que algú pugui pensar que és un tema 

menor, un mitjà que transmet cultura i que a més ho fa sobretot amb públics 

adolescents mai pot ser un tema menor. Ha començat aquesta nova temporada i ha 

començat amb un plató nou, perdona, un estudi nou renovat tecnològicament i 

dissenyat d’una manera innovadora per tal de satisfer les noves exigències i per 

oferir programes com Adolescents iCat, iCatKids o Generació digital en diferents 

formats. L’estudi, que sí que sembla un plató de televisió, no és un estudi de ràdio 

convencional i té un equipament d’última tecnologia i un set, a més, dedicat per 

poder fer actuacions musicals que també poden ser enregistrades en directe en 

format vídeo, per exemple, atenent molt bé les noves formes de consum del públic 

més jove o del públic adolescent.  

En aquest sentit voldríem saber quins objectius es busquen amb aquesta 

remodelació de l’estudi; com han rebut els oients i els telespectadors aquestes 

primeres emissions des del nou estudi; quina valoració se’n fa des de Catalunya 

Ràdio; quin cost ha tingut aquest estudi, i si es pretén seguir l’estela que ja havia 

començat amb altres estudis, amb els més grans, amb els més importants, 

 

Fitxer 06 

 

si es pretén també seguir remodelant la resta d’estudis de Catalunya Ràdio. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula. 

Saül Gordillo Bernárdez 
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Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, semblava que patia un lapsus 

quan deia estudi i plató o plató i estudi, però realment resumeix el que realment és 

aquest espai, no?, d’iCat. És un estudi de ràdio que sembla un plató de televisió, 

però un plató de televisió d’una tecnologia i d’unes prestacions més pensades en 

l’emissió de la ràdio visual per internet que no pas en una emissió tradicional 

televisiva, tot i que la qualitat de les quatre càmeres que s’hi han instal·lat 

robotitzades és Broadcast i es podria emetre perfectament per qualsevol dels canals 

de la Corporació i, en aquest cas, si el Canal 33 volgués alguns dels continguts que 

està produint iCat, ja hem tingut converses perquè els pot tenir a la seva disposició, 

amb el benentès de que no és un programa de televisió i amb el benentès de que 

no és un programa de la ràdio tradicional, sinó que estem fent, estem innovant, 

estem fent una cosa nova que és generar per internet ràdio visual en directe per 

YouTube, adreçada a un públic jove i adolescent, que és un dels reptes i una de les 

assignatures pendents que tenim els mitjans públics i, a més a més, amb uns 

continguts que connecten molt directament amb un públic jove que creiem que l’hem 

de seduir perquè s’adreci als mitjans de comunicació en català i, en aquest cas, a la 

ràdio pública.  

La veritat és que aquest nou estudi que hem estrenat aquest setembre, doncs, no 

ha costat excessius diners, perquè forma part de la renovació i del pressupost 

habitual que té la ràdio per renovar els seus equipaments i, per tant, no s’ha hagut 

de fer cap pressupost especial ni molt menys. Ja fa dos anys vam fer l’estudi 1 nou, 

amb tres càmeres, i ara ho fem amb aquest. Tots dos són estudis que estan a peu 

de carrer, a Diagonal 614, i que ens permeten no només fer Adolescents iCat cada 

dia per iCat fm i per Catalunya Ràdio sinó per YouTube, que ens permeten fer el 

Generació digital, que està a la graella d’iCat aquesta temporada també per internet 

amb ràdio visual, que ens permeten fer iCatKids el cap de setmana amb Pau 

Guillamet també amb ràdio visual i que ens permet fer l’última part del Morning diari 

d’Els experts també amb vídeo i enregistrar actuacions musicals de grups que venen 

al nostre estudi o plató i que els hi podem fer un vídeo de la seva actuació en directe 

i que creiem que és la millor manera que tenim de potenciar l’escena musical i la 

indústria cultural i musical del país. 

El president 

Gràcies. 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

l’ús d’espais de l’emissora per a la difusió d’ordres d’insurrecció 

contra les institucions democràtiques vigents 

323-00179/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre l’ús 

d’espais de l’emissora per a la difusió d’ordres d’insurrecció contra les institucions 

democràtiques vigents, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Bé, és probable que la pregunta que li 

faré el senyor Sanchis em respondria amb la seva habitual ironia, doncs, que per ell 

hi ha coses que per mi són normals que per ell no ho són, però espero que en la 

seva resposta hi hagi una mica més de profunditat que no en les del senyor Sanchis 

i li pregunto directament que si creu que és normal, que és raonable, que des de la 

ràdio pública de Catalunya, la seva principal locutora, la senyora Mònica Terribas, 

cridi a la desobediència als tribunals fins a les últimes conseqüències.  

El president 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

Saül Gordillo Bernárdez 

Gràcies, senyor president. Abans el meu homòleg de la televisió ha dit que vostès 

miren televisions diferents. Sovint tinc la sensació de que potser escoltem ràdios 

diferents, també, perquè no em consta que la conductora d’El matí de Catalunya 

Ràdio cridi a cap desobediència o que estigui fent crides o fent res del que vostè ha 

dit. No em consta. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Bé, definitivament, jo la veritat no crec que veiem nosaltres, els diputats de 

Ciutadans, una tele i una ràdio diferent, és que només cal anar a l’hemeroteca. El 

que no podem fer tampoc –amb tot el respecte li ho dic– és prendre el pèl als diputats 
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d’aquesta Cambra o prendre el pèl a la ciutadania de Catalunya. Si jo li dic al senyor 

Sanchis que TV3 titula «operació contra l’independentisme» la detenció de nou 

presumptes terroristes, el senyor Sanchis em diu que no, que això no ha passat. 

Només cal que quan sortim d’aquí cadascun de nosaltres anem a mirar l’hemeroteca 

i veiem el titular literal de TV3 i només cal que recollim el que va dir la senyora Mònica 

Terribas en l’editorial de l’endemà de les detencions o del dia mateix de les 

detencions en què deia literalment que cridava o feia una crida literal a la 

desobediència fins a les últimes conseqüències. Són paraules literals. Jo crec que 

un editorial d’una ràdio pública no és normal, de fet, és aberrant –és absolutament 

aberrant– el fet que des de la ràdio pública, que paguem entre tots els ciutadans de 

Catalunya, es cridi a la desobediència fins a les últimes conseqüències. És més, jo 

em pregunto, aquesta desobediència és per tothom? És per tots els ciutadans de 

Catalunya per la causa que ens doni la gana o només la poden practicar els 

independentistes, aquesta desobediència a la qual crida la senyora Terribas? No 

s’adonen que hi ha una enorme irresponsabilitat en el fet que des de la ràdio pública 

es cridi a desobeir els tribunals justament el dia que s’està produint una operació 

contra aquests presumptes terroristes? Jo crec que des del punt de vista de la 

deontologia professional i des del punt de vista de la responsabilitat és molt 

discutible.  

Jo, senyor Gordillo, i li dic amb tot el respecte, però francament quan em responen 

amb aquestes respostes que neguen la realitat el que els hi demanaria senzillament 

és que despertin del seu deliri, d’aquesta distòpia orwelliana en la qual han ficat amb 

les seves accions Catalunya, els ciutadans de Catalunya, i comencin a assumir la 

seva responsabilitat de dirigir un mitjà públic, que hauria de ser per al conjunt de 

ciutadans de Catalunya i no només per a uns quants, en aquest cas, per a uns quants 

exaltats, perquè quan es crida a la desobediència s’està cridant els més exaltats. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula. 

Saül Gordillo Bernárdez 

Gràcies, senyor diputat. Nosaltres hem començat la temporada de Catalunya Ràdio 

amb un lema que és «Dins teu», i tota la promoció i llançament de la campanya l’hem 

orientat a posar de manifest la nostra aposta per tractar els temes i posar el nostre 
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oient o usuari, perquè a internet és un usuari, en el centre de les nostres decisions. 

Això que jo crec que és un tema que tots els mitjans de comunicació, i els públics en 

particular, han d’afrontar, que és un tema molt rellevant i molt profund que ara no sé 

si ens donaria temps i el qual algun dia m’agradaria tractar-lo a fons, com les dades 

i el comportament de l’audiència poden influir en les jerarquitzacions i en les 

decisions dels editorials dels mitjans i com això afecta a la presa de decisions de les 

cobertures informatives. 

Nosaltres ho hem entomat amb tota la dificultat que això representa. Hi ha situacions 

de dies concrets on el que fa El matí de Catalunya Ràdio i tots els informatius i tots 

els professionals, no només de la ràdio sinó també de la televisió, és informar en 

temps real de situacions molt complexes, amb informació no sempre del tot creïble 

o del tot complerta, i hem de donar, mentre estem donant la informació de fets que 

s’estan explicant molts cops amb comptagotes, tenim el deure, precisament per això 

que li deia de posar l’usuari i l’oient en el centre de les nostres decisions, parlar i 

donar peu a la nostra audiència, i això, en algunes ocasions, vol dir donar veu a gent 

que no té veu en cap altre mitjà de comunicació fora de Catalunya; i, per tant, això 

el que genera sovint és una percepció molt diferent de, en funció de quins mitjans 

de comunicació s’escolten i es consumeixen i es miren de determinats fets, pot tenir 

vostè la sensació d’una realitat molt diferent a la que es viu aquí. 

Però, en tot cas, nosaltres no fem res més que donar veu als familiars, a les 

reaccions, a les manifestacions, al com es posicionen, per descomptat, tots els 

dirigents polítics democràtics. També demanem que la Fiscalia, els cossos policials, 

el ministre d’Interior ens donin la seva informació i no sempre reeixim en aquesta 

petició d’entrevistes que demanem i, per tant, nosaltres també som, entre cometes, 

víctimes de que no se’ns donen les concessions d’algunes entrevistes que sí que les 

demanem, i que ens ajudarien a donar una informació molt més rica i plural. I si no 

ho fem no és per voluntat...  

El president 

Senyor Gordillo... 

Saül Gordillo Bernárdez 

...perquè les peticions d’entrevista les fem. 

El president 
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Passem a la següent pregunta..., 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

temporada d’estiu de Catalunya Ràdio i l’inici de la programació 

de tardor 

323-00185/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la temporada d’estiu i l’inici de la 

programació de tardor, i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Senyor Gordillo, a finals d’agost es va fer la presentació de la temporada 

de tardor de Catalunya Ràdio i ara en aquests moments ja portem uns quants dies 

amb la nova programació i els canvis i novetats que s’hi han aplicat; canvis a la 

graella, de noms però també conceptuals, ja ha sortit alguna cosa per aquí abans. 

Jo no enumeraré ni m’estendré a esmentar tots els noms i programes i les noves 

veus en l’antena, perquè ja són realitat més que novetat en aquests moments, 

prefereixo que s’estengui vostè, senyor Gordillo, en comptes de destacar aquestes 

novetats, sobretot explicar-nos amb quins criteris, amb quines finalitats i sobretot 

amb quins objectius s’ha fet la nova graella i la concepció d’aquests canvis.  

I tampoc me n’oblido, i ja sé que ja hi ha passat, però també li demano, encara que 

sigui breument, una valoració de com ha anat la temporada d’estiu a l’emissora. 

També una valoració més qualitativa que quantitativa. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.  

Saül Gordillo Bernárdez 

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, estem molt contents de la 

temporada d’estiu, teníem uns recursos limitats i, a més a més, preveient que havíem 

de posar els focus en el que vindrà ara i està venint ja aquests dies, setmanes i 

mesos, doncs havíem de fer una graella d’estiu low cost. Estem molt contents de 

com ha fet Albert Segura El matí de Catalunya Ràdio, estem molt contents de com 
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Montse Virgili ha fet l’Estat de Gràcia, estem molt contents de com Adam Martín ha 

fet El suplement, que són els tres directes més potents de l’estiu. Tots tres tindran 

continuïtat. L’Adam Martín seguirà a l’Estat de Gràcia, segueix aquesta temporada 

regular a l’Estat de Gràcia de sotsdirector; la Montse Virgili té un programa propi en 

la nova graella sobre feminisme i sobre dones, Les dones i els dies, i Albert Segura 

segueix amb els seus Solidaris i el to i el nivell que li ha sabut donar. I, a més a més, 

estem molt contents amb el consum digital i de com l’impacte del podcast de Crims 

supera l’àmbit digital i ja forma part de l’imaginari dels oients de l’fm que fins 

aleshores només ho escoltaven el cap de setmana i que aquest estiu ho han pogut 

consumir a diari.  

Deixi’m dir-li que aquesta temporada jo vull felicitar com els professionals han 

arrencat, que Catalunya Ràdio ha començat amb molta força i amb uns aires i amb 

les energies carregades per tot això que ens pugui venir informativament, però sense 

renunciar a la nostra voluntat d’acompanyar i d’entretenir, que crec que és una de 

les coses que també ha de fer la ràdio pública. I, en aquest sentit, una de les novetats 

de la temporada és dins d’El matí de Catalunya Ràdio el concurs de dotze a una de 

L’apocalipsi, amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee; hem traslladat 

l’APM com un programa propi a les tardes, de sis a set, amb Xavi Cazorla i Ernest 

Codina; hem incorporat La segona hora però actua sobre les dues hores del 

Catalunya Nit, que canvia de nom i ja no és Catalunya Vespre sinó Catalunya Nit –

ho dic per si els truquen per telèfon per fer una enquesta de l’AGM, si us plau, diguin 

que escolten el Catalunya Nit i no el Catalunya Vespre– amb el Kilian Sebrià i amb 

La segona hora la tertúlia de Laura Rosel; l’aposta d’Adolescents iCat fm salta també 

mitja hora diària a Catalunya Ràdio abans de La nit dels ignorants. I les novetats el 

cap de setmana són: la desaparició com a programes de Mans, L’ofici d’educar i Un 

restaurant caníbal a Berlín; i no són programes propis, s’integren dins d’El suplement 

i són seccions dins d’El suplement: Crims, de Carles Porta, que té dues finestres tant 

el dissabte com el diumenge per garantir que si l’afectació d’alguns dels calendaris 

de futbol el fa saltar un dels dos dies com a mínim hi hagi un Crims el cap de 

setmana. I vaig acabant amb això que li comentava de Les dones i els dies, de la 

Montse Virgili, i iCat exprés de Blai Marsé a Catalunya Ràdio. 

El president 

Gràcies. 
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

Catalunya Música com a organitzadora del concurs internacional 

coral Let The Peoples Sing  

323-00186/12 

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

Catalunya Música com a organitzadora del concurs internacional coral, i la formula 

el diputat José Rodríguez, del Grup Parlamentari Republicà. (Pausa.) Ai, perdona, 

Francesc Ten, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Senyor Gordillo, bon dia. En alguna altra ocasió ja li he preguntat 

dades i comentaris sobre les emissions que des de Catalunya Música es feien com 

a membres de la Unió Europea de ràdio difusió. Per nosaltres és un tema important, 

al nostre entendre, si volem ser a la lliga de ràdios internacionals, si m’ho deixa dir 

així, i no podem deixar d’entendre. Hem llegit que Catalunya Música organitzarà el 

concurs Let the people sing, un certamen coral biennal. Creiem que el món de les 

corals, dels cors, té una vessant cultural i una de col·lectiva, de social, i fins i tot amb 

un vector de gènere i d’oportunitats culturals de molta tradició a casa nostra i que la 

Corporació ja va saber aprofitar en el famós Oh happy day. La nostra pregunta és: 

en el entorn d’aquest concurs, Let the people sing, si ens pot explicar com s’ha gestat 

aquesta oportunitat, quina continuïtat podria tenir, si n’hi haurà d’altres, com es 

retransmetrà per TV3 o pel 33, una mica si ens pot fer una visió general d’aquest 

esdeveniment.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula. 

Saül Gordillo Bernárdez 

Gràcies, senyor president. Doncs estem molt contents com a Catalunya Música de 

poder coorganitzar 
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Fitxer 7 

 

el Palau de la Música, el primer concurs de cors que s’organitza en l’entorn de la 

UER que s’organitza a l’Estat espanyol, perquè fins ara no s’havia organitzat i, per 

tant, a Barcelona i a Catalunya som els primers a fer-ho i, a més a més, amb un cor 

català participant-hi. 

Aquest concurs internacional de cors, Let the People Sing, s’emetrà per Catalunya 

Música els dos dies, el dissabte 12 i el diumenge 13 d’aquest mes; el segon dia la 

final s’emetrà per Catalunya Música i també per TV3. I deixi’m que li doni una mica 

la primícia de que estem gairebé a punt de tancar ja l’aforament, d’esgotar i omplir 

totes les entrades que estan disponibles; les del diumenge estan gairebé esgotades 

i les del dissabte falten molt poques per poder dir que no només és un èxit haver 

aconseguit coorganitzar-ho, sinó omplir el Palau de la Música, i crec que hem 

d’agrair també la participació del palau en aquesta organització. 

Hi participaran cors, tres-cents cantaires de cors de Rússia, Gran Bretanya, 

Alemanya, Hongria, Estònia, Bulgària, Dinamarca, Letònia, Estònia i Catalunya, amb 

el Cor de Noies de l’Orfeó Català. S’emetrà en directe per les ràdios d’Alemanya, la 

nacional búlgara, la ràdio danesa, la ràdio hongaresa, la radiotelevisió eslovena, la 

ràdio pública d’Estònia, la ràdio de Letònia i la ràdio de l’oest d’Alemanya, de 

Colònia. També s’emetrà en diferit per la televisió nacional búlgara. També s’emetrà 

en diferit per la ràdio alemanya Cultura, de Berlín; la ràdio de Baviera, la ràdio de 

Bremen i la ràdio de Canadà. I segurament en les properes hores s’incorpora alguna 

de les emissores que formen part de la UER i que voldran emetre aquest concurs, 

que estic convençut que tindrà un èxit organitzatiu, artístic. 

I agrair també els professionals que fa mesos que hi estan treballant, com el fins fa 

poc coordinador de Catalunya Música Álex Robles, que ha tingut una participació 

molt directa en aquesta organització. I és obvi que això coincideix amb l’arrencada 

de la temporada de Catalunya Música aquest dilluns i és el millor tret de sortida per 

a la nova temporada d’una reformulada Catalunya Música. 

El president 
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Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el nou 

enfocament del programa La Marató. I ara sí, la formula el diputat José Rodríguez, 

del Grup Parlamentari Republicà. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nou 

enfocament del programa La Marató  

322-00130/12 

Té la paraula. 

José Rodríguez Fernández 

Gràcies, president. I és molt normal que tingui..., perquè no soc membre d’aquesta 

comissió, i també aquest sentit de que no sigui membre d’aquesta comissió permet 

sorprendre’m de coses que passen, com que es facin referències a George Orwell 

en aquesta comissió precisament pel grup polític que més ha utilitzat aquestes 

darreres setmanes la neollengua, i tots sabem a què ens referim. 

En tot cas, anem al tema de La Marató de TV3. En primer lloc, felicitar-la per l’elecció 

del tema, les malalties minoritàries en aquest país és un tema que ens prenem molt 

seriosament. Per exemple, l’Hospital de Vall d’Hebron atén..., intenta atendre més 

de dos mil malalties d’aquest tipus, però sabem que n’hi ha moltes més i que 

requereixen una atenció especial. I el que volia preguntar-li..., sobre el nou 

enfocament un seguit de preguntes. 

Segons el que s’ha explicat, hi haurà quatre espais des d’on s’emetrà el programa, 

que estaran a Olot, Tàrrega, Reus i al barri del Poblenou de Barcelona. El programa 

tindrà un presentador principal, en Quim Masferrer, que recorrerà el país durant el 

dia i que farà de nexe d’unió entre les diferents seus de La Marató. Aquestes seran 

conduïdes de manera simultània per tres professionals de referència, com la Mònica 

Terribas, el Jordi Basté i el Josep Cuní, a les seus de Tàrrega, Olot i Reus. La part 

final del programa es farà des del Casino l’Aliança del Poblenou, així doncs, un gran 

canvi conceptual per a aquesta vint-i-vuitena edició de La Marató i ens agradaria 

saber..., les preguntes concretes són: quins han sigut els motius per fer aquest canvi 

de concepte del programa? Quins objectius s’han fixat per a aquesta marató del 
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2019? Com s’han escollit els professionals que conduiran La Marató des de les 

diferents seus? I com s’ha reorganitzat la producció del programa? 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs, intentaré donar-li resposta a totes 

les preguntes que vostè em planteja. Però la base és que La Marató el que fa aquest 

any és acostar-se més a la gent. I com ho fa? La Marató jo crec que és una 

experiència única en el nostre país, realment ha transcendit la Televisió de 

Catalunya i els mitjans públics de la corporació, i és la marató de Catalunya, és la 

marató dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per què? Per la seva essència 

participativa i de moviment de país, que és totalment transversal i, per tant, ens arriba 

a tots. 

Per tant, què hem volgut? Doncs, arribar a tot el territori de Catalunya, per això el 

tema de les quatre seus, que en Quim Masferrer, que ha viatjat amb els diferents 

programes de televisió per tot Catalunya, farà aquest circuit per tot Catalunya i anirà 

acompanyat de tres professionals de referència del periodisme del nostre país. 

També l’elecció l’han fet les persones que estan dirigint el programa, en Paulí Subirà, 

d’acord amb el director del mitjà; en aquí, en aquesta elecció, no hi ha tingut res a 

veure, com amb els continguts, el Consell de Govern. Però deixi’m dir que el Consell 

de Govern ho ha valorat i ho ha valorat molt positivament, per aquesta 

transcendència de La Marató i d’anar més enllà dels mitjans públics de la corporació 

i arribar a altres mitjans, com ja s’ha fet en altres aspectes vinculats a La Marató, 

com poden ser el disc i el llibre, que es distribueixen a través de tots els diaris 

d’aquest país. 

Per tant, jo crec que La Marató tindrà un gran equip, l’ha tingut sempre. Aquesta 

vegada, a més, els tenim en els territoris. I els ajuntaments i consells comarcals i la 

gent dels territoris s’hi han bolcat. Es farà al Teatre Ateneu de Tàrrega, i hi haurà la 

Mònica Terribas; a les instal·lacions esportives municipals d’Olot, hi haurà en Jordi 

Basté, i al Teatre Fortuny de Reus, en Josep Cuní. I en Quim Masferrer es passejarà 
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per tot Catalunya i acabarà al Casino de l’Aliança del Poblenou, des d’on es conduirà 

el final del programa. 

Amb quin objectiu principal? El que té sempre La Marató, que és amb el d’entretenir 

amb la divulgació. El coneixement de les malalties minoritàries cal fer-lo per 

sensibilitzar la ciutadania. I evidentment un objectiu important, que és fer créixer el 

marcador, perquè amb aquestes donacions que faran els ciutadans i ciutadanes del 

nostre país puguem ampliar la recerca biomèdica que hi ha en malalties minoritàries, 

que n’hi han més de set mil i, per tant, necessiten molt i molt de l’ajuda de tots i totes. 

El president 

Gràcies. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la reiteració 

d’insults masclistes a polítics constitucionalistes per part de 

col·laboradors dels mitjans de la corporació  

322-00133/12 

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

reiteració d’insults masclistes a polítics constitucionalistes, i la formula la diputada 

Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, diputats, diputades, membres de la 

corporació. Volia començar condemnant els atacs violents a periodistes als actes de 

la celebració de la Diada i de l’1 d’octubre, i demanant respecte pels periodistes, i 

molt especialment per les dones periodistes, que són les que més pateixen aquests 

atacs. 

Y, bueno, sobre machismo va también mi pregunta. En varias ocasiones hemos 

traído a esta sesión de control tuits machistas, homófobos, del señor Toni Albà, y 

hemos visto cómo ustedes, en lugar de condenarlos, lo defendían, en concreto en la 

sesión del 21 de septiembre de 2018, después de que la oposición les afeara un tuit 

en el que llamaba a Inés Arrimadas «mala puta» y otro tuit en el que llamaba a Miquel 

Iceta «bombolleta ballarina», entre otras barbaridades. Usted, señora Llorach, dijo, 

y cito textualmente: «No oblidem que és un clown, un humorista, ho fa en clau 
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d’humor.» Y después lo han seguido blanqueando en otras sesiones de control, 

hasta que un día, pues, ya decidieron que no podían seguir defendiendo lo 

indefendible y congelaron sus colaboraciones. 

Pero ahí está el presentador de TV3, Toni Soler, para seguir con su machismo. En 

cuestión de días ha llamado a la nueva líder de la oposición, a la señora Lorena 

Roldán, «cheerleader» en Twitter y «Arrimadas de Hacendado» en un programa de 

TV3. La verdad es que este machismo no nos sorprende, porque es la misma 

persona que presentó a Inés Arrimadas como una muñeca incapaz de decir ni una 

palabra por sí misma, en manos de un ventrílocuo, porque parece ser que para el 

señor Toni Soler las mujeres solo podemos ser o muñecas o animadoras o 

imitaciones. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar el machismo de los 

colaboradores y los presentadores de TV3? 

Gracias. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostès, com sempre, fan de l’anècdota 

el conjunt del que passa a la Corporació de Mitjans Audiovisuals. El títol era 

«Reiteració d’insults i desconsideracions masclistes a polítics constitucionalistes». 

Jo crec que cap professional de la corporació..., no, no crec, estic segura que cap 

professional de la Corporació Catalunya de Mitjans Audiovisuals insulta cap polític 

de cap partit ni en clau masclista ni en cap altra clau. Cada vegada que han de fer 

referència a algun tema treuen aquell tuit del Toni Albà de fa quatre anys o tres o 

dos o no sé quant. 

Les expressions personals a Twitter són expressions personals a Twitter. M’ha dit 

que a Twitter li han dit cheerleader a no sé qui m’ha dit. Escoltin, mirin més la tele i 

escoltin més la ràdio, com li han dit el director de la tele i el director de la ràdio les 

anteriors preguntes que els han adreçat, i segurament comprovaran que en noranta-

sis hores de ràdio diàries i noranta-sis hores de televisió diàries no es fa cap insult a 

cap polític. 
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El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Señora Llorach, siguen blanqueando a los machistas. Parece mentira que usted 

haya presidido el Institut de les Dones. Esto pasó en el programa Està passant de 

Toni Soler. Y faltó al respeto a mi compañera Lorena Roldán. Parece que para los 

separatistas es inconcebible que haya mujeres políticas por méritos propios. Por eso 

les cuesta mucho entender que en trece años Ciudadanos ha podido presentar a 

dos mujeres como cabeza de lista para presidir la Generalitat de Cataluña y los 

partidos separatistas en cuarenta años han sido incapaces de presentar ni a una 

sola mujer para presidir la Generalitat. 

Miren, mis compañeras, tanto Inés Arrimadas como Lorena Roldán, son políticas de 

un gran nivel que sus medios de agitación y propaganda tratan de denigrar de la 

forma más deleznable posible, que es el machismo, y además usted lo blanquea 

aquí. ¿Qué ejemplo están dando a la sociedad catalana blanqueando estos 

comentarios machistas sobre las mujeres políticas? 

Mire, es evidente que para los políticos separatistas y para sus periodistas afines, 

como por ejemplo el señor Soler..., pues, mire, tienen una visión bastante machista 

de la realidad. Cabe recordar que Lluís Salvadó decía... 

El president 

Senyora Sierra, se li ha acabat el temps. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies. Miri, senyora diputada, reitero i subscric el que ha dit el director de la tele: 

no poden fer de l’anècdota el tot de casa nostra. L’Està passant, i vostè ho sap, és 

un programa d’humor i de sàtira. I em sembla que hem de poder seguir fent humor i 

sàtira de tot. 

Li reitero: cap professional de la corporació, d’informatius, no insulta cap polític de 

cap partit ni en clau masclista ni en cap altra clau. 

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

cobertura dels mitjans de la corporació amb relació a la causa que instrueix 

l’Audiència Nacional per la presumpta comissió de delictes de terrorisme i la formula 

la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura 

informativa dels mitjans de la Corporació amb relació a la causa 

que instrueix l’Audiència Nacional per la presumpta comissió de 

delictes de terrorisme  

322-00134/12 

Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Miri, senyora Llorach, hi ha humor masclista i nosaltres seguirem condemnant 

l’humor masclista, perquè l’humor no pot ser una excusa per seguir perpetuant els 

estereotips i el masclisme. Si vostè no està d’acord amb això, molt bé, continuï 

blanquejant els masclistes. Crec que donen una imatge pèssima dels mitjans públics 

catalans. 

Bé, al Telenotícies del 27 de setembre la presentadora va dir, i cito textualment: «Els 

detinguts preparaven una gran acció mediàtica amb un artefacte al Parlament.» Més 

tard va afegir, i torno a citar literalment: «Els detinguts estarien planificant una gran 

acció mediàtica que hauria consistit en la col·locació d’un artefacte durant una 

concentració independentista al voltant del Parlament per provocar un 

desallotjament massiu.» Home, dit així, sembla que estiguessin preparant una 

performance més que no pas un presumpte acte terrorista. 

Miri, en primer lloc parlen d’«acció mediàtica», és a dir, li treuen totes les 

connotacions de perill i totes les connotacions de presumpte acte delictiu, i després 

expliquen que aquesta acció consisteix a col·locar un artefacte. Si mirem el que diu 

l’Enciclopèdia Catalana del mot «artefacte», u: «objecte produït pel treball de 

l’home»; dos: «aparell, màquina, dispositiu, etcètera, generalment de mida grossa i 

fet d’una manera tosca», és a dir, que presenten un acte tan greu com un presumpte 
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atac terrorista al Parlament de Catalunya i queda reduïda a una acció mediàtica amb 

un artefacte que no sabem de quin tipus és. 

Per què la televisió pública es dedica a blanquejar possibles accions violentes? I si 

tenim en compte que aquest Parlament, el Govern i els diputats separatistes han fet 

exactament el mateix..., qui va donar aquesta ordre de blanquejar 

 

Fitxer 8 

 

aquests presumptes terroristes? 

Gràcies. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, miri, no reiteraré el que ja han 

contestat els dos directors dels mitjans sobre aquest tema. No hi tinc res més a 

afegir. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Sí, no me extraña que no tenga nada más que añadir, porque si lo añadiera 

seguramente se le caería la cara de vergüenza. 

Mire, en este Parlamento hemos tenido que soportar la vergüenza de ver cómo los 

políticos separatistas jaleaban a presuntos terroristas que parece que tenían previsto 

atentar en Cataluña. Esto no se ha visto ni en los peores momentos del País Vasco 

y lo hemos tenido que sufrir aquí en Cataluña. Los separatistas repiten el mantra de 

que ellos son pacíficos, incapaces de cualquier tipo de violencia y se describen a sí 

mismos como auténticos seres de luz, sin ningún tipo de mácula. No importa que la 

realidad los desmienta cada día, no importa que los separatistas de Arran se carguen 
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a martillazos las sedes de los partidos y los cuelguen ellos mismos en sus perfiles 

de Twitter. No importa que muchos de los constitucionalistas, incluida yo misma, 

hayamos recibido agresiones físicas por parte de los separatistas, eso por no hablar 

de los insultos diarios y las agresiones y las..., perdón, amenazas de muerte, de ahí 

que tengamos que ir a los sitios con escolta. 

Pero, claro, todo esto no sale en TV3. En TV3 repiten el mantra de que son pacíficos, 

que son familiares, que son divertidos, que son seres de luz... 

El president 

Senyora Sierra... 

Sonia Sierra Infante 

...¿hasta cuándo van a seguir blanqueando a violentos y a terroristas, señora 

Llorach? 

El president 

Senyora Llorach. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies. No ho hem fet mai, per tant, no ho farem mai. 

El president 

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

tractament informatiu de la Diada del 2019, i la formula la diputada Beatriz Silva, del 

Grup Parlamentari Socialista. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament 

informatiu de la Diada del 2019 

322-00137/12 

Té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí; buenos días, señora Llorach. Me gustaría preguntarle por la cobertura de la 

Diada, porque tanto en los informativos como en la programación del canal 3/24 la 
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presencia de voces no partidarias de la independencia fue casi inexistente. De 

hecho, el partido al que yo represento, el PSC, solo tuvo dieciséis segundos en el 

telenoticias del mediodía. 

Ese día se celebraron también otros actos, por ejemplo el homenaje a Salvador 

Allende, al que asiste la alcaldesa, la señora Colau; expresidentes de la Generalitat, 

como el president Montilla, pero este año no tuvo ninguna cobertura informativa. Al 

mismo tiempo se dedicaron largas piezas al ambiente delas manifestaciones 

convocadas por las organizaciones partidarias de la independencia, a sus líderes, 

entrevistas a los participantes, cómo habían llegado... 

Considerando que la Diada es la fiesta nacional de Cataluña, de toda la ciudadanía, 

y que toda la ciudadanía debería estar reflejada en sus medios públicos, ¿cómo se 

explica esto? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Moltes gràcies, president. Senyora diputada, no disposo de la informació exacta dels 

temps que va tenir el Partit dels Socialistes de Catalunya en els diferents informatius 

al llarg del dia, no sé si el director en disposa o no. Però, com cada any, la televisió 

i la ràdio públiques d’aquest país han segui, i n’han informat, els actes de la Diada, 

començant ja el dia anterior, donant en directe l’acte que es fa al Parlament de 

Catalunya, amb el lliurament de les medalles d’honor, i el dia de la manifestació, el 

dia de la Diada, el dia 11, es va fer una retransmissió amb tecnologia 5G que era 

pionera en tot l’Estat i era la primera vegada que es feia. 

Vam liderar. El TN va tenir..., el TN conduït per Toni Cruanyes, el del vespre, va tenir 

set-cents dotze mil espectadors i un 31 per cent de quota. Jo no li puc contestar quin 

temps va aparèixer cada un dels partits polítics. Si hagués sabut que volia 

exactament això, l’hi hagués portat. No sé, si li sembla a vostè bé, si el director té 

aquesta informació o sap si va haver-hi alguna distorsió causada per algun tema, si 

ell li podria contestar, si a vostè li sembla bé. 

Beatriz Silva Gallardo 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
57 

Preferiría que me contestara usted, porque la pregunta está dirigida a usted. 

Además, que no le estoy... 

El president 

Senyora Silva... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Doncs, em sap greu, però no li puc facilitar la informació, perquè jo no disposo 

d’aquesta informació, perquè fa referència a continguts i són els directors dels 

mitjans els que controlen els continguts del mitjà televisió un, i del mitjà ràdio l’altre. 

En tot cas, em comprometo a fer-li arribar per escrit la resposta que vostè em 

sol·licita. 

El president 

Gràcies. Senyora Silva, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí, porque me gustaría puntualizarle que no me estoy refiriendo solo al PSC, sino a 

la presencia de aquella parte de la ciudadanía que no participa en las 

manifestaciones independentistas y que debería verse reflejada porque es la fiesta 

nacional de Cataluña, no es una fiesta reivindicativa de la independencia. 

Quisiera también entender el criterio profesional por el que TV3, pero también el 

3/24, hacen una transmisión en directo de una manifestación sin que haya 

moderación o presentador. Ese día incluso se emitieron vídeos completos de 

propaganda de la ANC sin que se diera una explicación de por qué se estaba 

emitiendo esto. 

No es la primera vez que hablamos en esta comisión de por qué hay una parte de 

la ciudadanía que ha desconectado de nuestros medios públicos –de esto hablará 

mi compañero. Usted sabe que hace una semana le presenté unas preguntas sobre 

un reportaje de El Triangle que muestra cómo los profesionales de TV3, pero 

también de Catalunya Ràdio, asumen posicionamientos políticos a favor de la 

independencia en los medios sociales, incluso algunos de carácter insultante. Entre 

estos periodistas se encuentran algunos tan significativos como el presentador del 

programa Més 3/24 y el periodista que cubre al president Torra. 
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Le pregunto: ¿usted cree que la ciudadanía que ha desconectado de TV3 va a volver 

a verla si ve esto? Pues no soy yo, no es esta comisión la que dice que el libro de 

estilo prohíbe hacer estas manifestaciones, lo dice el libre de estilo de la corporación 

de la que usted es responsable, y dice también que los medios públicos tienen que 

reflejar a toda la ciudadanía por igual y no asumir... 

El president 

Senyora Silva... 

Beatriz Silva Gallardo 

...posicionamientos políticos. ¿Qué piensa hacer al respecto, señora Llorach? 

El president 

Disculpi, senyora Silva, que li quedaven sis segons i pensava que, com que s’havia 

posat en vermell, ja s’havia passat el temps. 

Senyora Llorach, té la paraula. (Pausa.) Pot ocupar sis segons, sí. 

Beatriz Silva Gallardo 

Sí; porque usted en respuesta escrita me ha dicho recientemente que es la 

corporación, o sea, usted, la que da garantía del cumplimiento del libro de estilo. Por 

eso quiero que usted me conteste esta pregunta. 

El president 

Ja li han passat. Gràcies, senyora Silva. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Tal com diu el propi llibre d’estil, qui garanteix el compliment del llibre d’estil són els 

directors dels mitjans, per tant, m’estranya que jo li hagi deixat això per escrit. 

Però, en tot cas, a la pregunta que vostè feia referència sobre els professionals que 

segueixen quin tractament informatiu fan servir, doncs, sempre s’intenta seguir allò 

que diu el llibre d’estil: que cal tenir neutralitat informativa i informar absolutament de 

tot. No és debades que després tinc una pregunta sobre els informes del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, no és debades que som la televisió i la ràdio més plurals 

que es veuen aquí, a Catalunya. 
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En tot cas, les preguntes que abans m’ha fet i que jo no li he pogut contestar, perquè 

són competència del director del mitjà, com que queden gravades, les hi faré arribar 

per escrit. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

reiterades mentides en les seves compareixences en seu 

parlamentària  

323-00181/12 

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

les reiterades mentides en les seves compareixences en seu parlamentària, i la 

formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sanchis. El 5 de abril usted 

dijo en esta comisión, y cito textualmente: «Ante las mentiras sobre TV3 

interpondremos diferentes querellas contra Albert Rivera por injurias, calumnias e 

incitación al odio.» Fíjese usted qué titular tan bueno dio justo antes de una campaña 

electoral, ¿eh?, «La “corpo” es querella contra Rivera per incitació a l’odi.» Un mes 

después, como el señor Rivera no había recibido ninguna de estas querellas, en 

plural, que usted había anunciado, le volví a preguntar por el tema y usted me 

respondió, vuelvo a citar literalmente: «Presentaremos estas querellas cuando se 

acaben las elecciones que están convocadas.» Pasaron las elecciones generales, 

pasaron las municipales y en junio le volví a preguntar por las querellas. Y usted me 

dijo que ya lo comentaría con sus abogados ante las prisas que parecía tener yo. 

Mire, tres..., usted dijo que lo comentaría con sus abogados..., es que he visto la 

transcripción (l’oradora riu). Tres sesiones de control, tres mentiras. Señor Sanchis, 

¿usted cree que alguien que miente reiteradamente en sede parlamentaria puede 

seguir ocupando su puesto? 

Gracias. 

El president 
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Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Doncs, mire, aquí estic ocupant-lo. Que aquí estic ocupant-lo. Que sí, que sí, que 

pot seguir. Ara li explicaré, des del meu punt de vista, que és molt modest, la 

diferència que hi ha entre un compromís adquirit, i després complert o no complert, 

i una mentida, perquè em sembla que són coses diferents. És a dir, quan una 

persona diu que es compromet a fer una cosa i després no la fa, no crec que 

estiguera mentint, està no complint un compromís. I li diria..., perquè vostè em 

preguntaria: «D’acord, si no ha mentit...», «si no he mentit, per què em diu 

mentider?», li preguntaria jo immediatament. «Però, si no ha mentit, com diria això?» 

Li diria: «Hi ha un compromís, el vaig assumir jo i estem dins dels temps encara.» 

Perquè quan hi ha un delicte o quan hi ha una falta tenen un temps de prescripció. 

Espere vostè que acabe el temps de prescripció dels delictes que nosaltres atribuïm 

o que jo atribuïsc al senyor Rivera i veurem si complisc o no complisc el compromís 

que l’hi vaig dir. 

I efectivament, ho lamente moltíssim, no són els meus advocats; jo no tinc advocats. 

Hi ha un servei jurídic de la corporació que estava estudiant aquestes accions, que 

ho continua fent i, segons les meves notícies, ho farà. Per tant, de mentides ni una. 

De compromisos assumits i no fets, esperem que prescriguen, a veure si al final el 

compromís s’acaba de complir o no. 

El president 

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Bueno, decir que las presentaría en el momento que acabaran las elecciones y no 

presentarla..., llámele «mentira», llámele «compromiso no cumplido», como usted 

quiera, la verdad es que me da igual. Es decir, vienen aquí con una cara tan dura 

(l’oradora riu) y justifican lo injustificable que es igual, puede decir lo que quiera, 

porque lo va a hacer, evidentemente, de la misma manera que va a seguir ocupando 

su puesto. 

Mira, es evidente que usted no puede seguir al frente de la televisión pública porque 

usted se dedica a mentir reiteradamente en sede parlamentaria. Y no solo es que 
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mienta, que ya es gravísimo, es que además ha utilizado este Parlamento como 

plataforma para ir contra un partido, y además justo antes de dos contiendas 

electorales. ¿Usted no tiene bastante con haber convertido TV3 en un aparato de 

agitación y propaganda, como ya habían hecho sus predecesores, por cierto? Usted 

ha ido un paso más allá, usted ha sido capaz de convertir este Parlamento en una 

plataforma para ir contra un partido político y evidentemente a favor de otros. 

Porque, mire, si usted dijo que iba a presentar unas querellas, y sigue insistiendo, 

por injurias, calumnias e incitación al odio, y no lo ha hecho, pues, a lo mejor habría 

que plantearse aquí realmente quién injuria y quién calumnia. 

Mire, en todo caso, es evidente que usted no puede seguir al frente de la televisión 

pública que pagamos todos los catalanes. Usted está imputado, usted está 

procesado y, además, miente o no cumple los compromisos que adquiere, como le 

quiera decir, en sede parlamentaria y utiliza esta sede, que es de todos los 

catalanes, para ir contra el partido que ganó las elecciones aquí en Cataluña. Dimita 

de una vez y renuncie a su sueldo de más de cien mil euros que le pagamos todos 

los catalanes, y no se lo pagamos precisamente para que venga aquí ni a mentir ni 

a ir contra Ciudadanos ni absolutamente contra ningún otro partido, lo que pasa es 

que es evidente que TV3, sus colaboradores, sus presentadores, tienen bastante 

fijación con respecto a Ciudadanos, solo hay que ver sus perfiles de Twitter. Pero 

que lo vengan a hacer aquí, en el Parlamento, ya es absolutamente inaceptable. 

Dimita de una vez. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Quina és la pregunta? (Pausa.) D’acord, no pot parlar. Però li ho diré jo a vostè: és 

que no sé quina és la pregunta. Si resulta que no és una pregunta i que és una 

petició de dimissió, doncs, li diré que vostè pot fer-la i que jo puc no atendre-la. I com 

que això no depèn de vostè, sinó que depèn d’un consell de govern, que s’obté els 

seus membres amb majories parlamentàries, és molt fàcil, el mecanisme democràtic 

ho regula. I, per tant, el mecanisme democràtic ho regula. Si el Parlament decideix 

quins són els membres del Consell d’Administració, i el Consell d’Administració..., 

escolte, senyora diputada, si us plau, em deixa parlar? (Veus de fons.) Sí, bé, hem 
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arribat al final i només ha dit: «Dimita, dimita, dimita» quinze vegades, no sé quina 

és la pregunta. (Veus de fons.)  

El president 

Gràcies..., no..., no... 

El director de Televisió de Catalunya 

Bé, no ho sé, el que passa és que és molt difícil establir mecanismes de diàleg quan 

primer intervé un i després intervé l’altre, i quan intervé un, com ho ha fet vostè o 

com ho estic fent jo ara, l’altre l’interromp contínuament, cosa que jo no faig amb 

vostè. No sé quina és la pregunta. I li dic que no és una qüestió retòrica. 

Li diré també que la dimissió no depèn de vostè. Li diré també, i per acabar, que 

vostès aquí a mi m’han dit fanàtic, caradura, mentider, no sé quantes coses més, i 

vostès diuen que és l’independentisme un fantasma eteri que insulta. No, no, vostès 

no deixen d’insultar contínuament. I jo encara no tinc un Twitter ni cap treballador de 

TV3 té un Twitter en el qual li diguem porc a un senyor que col·labora en un programa 

de televisió o a un polític. I el dia que nosaltres fem això vostè podrà venir vindre 

aquí i podrà posar-nos la cara de vergonya. Mentre hi hagi un diputat d’un partit 

polític que li diga porc a un col·laborador d’un programa per Twitter, crec que la 

vergonya, almenys, senyora diputada, hauria de ser compartida. 

El president 

Passem a la següent pregunta, que serien juntes la 23 i la 25, dirigida a la presidenta 

en funcions, sobre la pluralitat de la ràdio pública a Catalunya i la televisió pública a 

Catalunya, i la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. 

Preguntes acumulades relatives a la pluralitat a la ràdio i a la 

televisió públiques a Catalunya 

323-00187/12 i 322-00138/12 

Té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Molt bé; cinc minuts, no?, senyor president. (Veus de fons.) Sí; així fem un sol debat 

i és més..., més àgil, diguem-ne, per a tots nosaltres. 
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El president 

D’acord. 

 

Fitxer 9 

 

Té la paraula, senyor Pérez. 

David Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament el darrer baròmetre del CEO, publicat 

el passat juliol, ens diu que el nombre de persones que veuen TV3 i escolten 

Catalunya Ràdio que pensen que Catalunya ha de ser un estat independent o que 

pensen que Catalunya no ha de ser un estat independent, cada vegada, i respecte 

al baròmetre de l’any anterior, doncs, aquesta distància va ser més gran. I cada 

vegada, cada dia que passa, el nombre de persones que pensen que Catalunya no 

ha de ser un estat independent..., cada dia que passa hi ha més persones que deixen 

de veure TV3, que deixen d’escoltar Catalunya Ràdio. No ho dic jo, ho diu el CEO, i 

les dades són demolidores, eh? Hem passat pràcticament en uns anys del 50 per 

cent..., o 57 per cent de persones que no es consideraven independentistes que 

veien TV3 o escoltaven Catalunya Ràdio, i en aquest moment estem a l’entorn del 9 

per cent, 14 per cent, 17 per cent. 

Això és molt preocupant –això és molt preocupant–, té conseqüències. Però és 

preocupant que TV3 en aquest moment per informar-se, en el públic que no és 

independentista, és la tercera opció, per darrere de Telecinco i de la COPE, i 

Catalunya Ràdio és la quarta opció, per darrere de la SER, de RAC1 i de la COPE. 

Efectivament, Catalunya Ràdio té un índex..., TV3 i Catalunya Ràdio tenen uns 

índexs d’audiència que estan molt bé, a Catalunya hi ha un 50 per cent 

d’independentistes, dels quals el 14 per cent veuen TV3. I les persones que veuen 

TV3, els independentistes que veuen TV3, s’informen pràcticament en un 80 per cent 

a través de TV3. 

Senyora Llorach, per què passa tot això? Nosaltres li diem que la manca de 

pluralisme té conseqüències, i aquesta n’és clarament una. D’acord, no és la manca 

de pluralisme. Aleshores, senyora Llorach, senyor Sanchis, senyor Gordillo, per què 
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està passant això a la nostra ràdio i a la nostra televisió pública? Per què cada 

vegada més hi han persones que no se senten independentistes que desconnecten 

de la tele i de la ràdio? 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, jo penso que els mitjans nostres, de la 

corporació, tant la tele com la ràdio, compleixen amb la garantia de pluralisme, ho 

hem parlat vostè i jo més d’una vegada aquí, en seu parlamentària. Aquest 

pluralisme en què consisteix? Consisteix en la capacitat que tenen els nostres 

mitjans de representar un reflex de la societat en tots els àmbits que la integren. I jo 

crec que els nostres informatius i els nostres programes això és el que intenten fer. 

Dit això, vostè em demana per què la gent desconnecta. No ho sé. Abans ens veia 

un 50 per cent i ara un 14 per cent, em sembla que és la dada del darrer mes. Home, 

doncs, segurament la fragmentació dels darrers vuit o deu anys hi ha tingut molt a 

veure, i també hi ha tingut molt a veure que hi han moltes ofertes privades: Netflix, 

etcètera, no cal dir marques. Per tant, no podem reduir el tema a que són els no 

independentistes o els independentistes que miren un mitjà determinat. Jo crec que 

hi han molts factors que hi influeixen. 

Sé que el director de la tele ho té estudiat, això, i ha fet una anàlisi d’aquest tema 

perquè és recurrent en més d’una comissió i s’ho ha preparat per donar-li dades que 

no estan d’acord amb el plantejament que vostè apunta. Per tant, si li sembla bé, li 

passo la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Senyor diputat, la qüestió ens preocupa moltíssim, però no 

aquesta només, sinó la qüestió de quina audiència segueix els programes. I la 

primera cosa que li diria, que és una primera conclusió que es pot extraure, és que 

no podem parlar d’audiències homogènies i globals. És a dir, hi ha una audiència 

d’informatius, que jo crec que vostè s’està referint a això; hi ha una audiència de 

programes diferents, etcètera. Li puc dir que hi ha programes en què la varietat 
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ideològica i geogràfica, i fins i tot d’edat, que són variants que intervenen 

contínuament, són absolutament contradictòries respecte a altres programes. I sobre 

això crec que caldria que les enquestes que es fan en aquest sentit foren una mica 

més exhaustives i poguérem arribar a conclusions que ara mateix no. 

Jo em vaig fer una pregunta, i també estic esperant que me la responguin els 

encarregats de fer aquestes enquestes, que és: ha canviat una audiència que ja no 

va a TV3 o és que l’audiència que mirava TV3 ha canviat respecte al que pensava 

abans? (Pausa.) I aleshores vostè dirà: «Ah, doncs, mire, crec que és una pregunta 

prou profunda» –ja que abans un senyor diputat em demanava profunditat– «com 

per realment dirigir-nos a la gent que fan les enquestes i preguntar-los que en aquest 

sentit siguin més exhaustius.» I ho farem, ho preguntarem. Perquè és possible que 

de la gent que abans mirava TV3 i que no es declaraven independentistes una part 

molt important continue mirant-la i ara se’n declare. 

Aleshores, com que no és fàcil, i com que compartisc del tot la seua preocupació, i 

com que em preocuparia moltíssim que la gent que no se’n sent deixara de mirar 

TV3, fem-ho. I evidentment nosaltres treballem en totes les direccions en aquest 

sentit, no en tinga cap problema –treballem en totes direccions en aquest sentit. 

El president 

Senyor Pérez, té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Sí; moltes gràcies, senyor president. Efectivament, podríem parlar de les diferents 

tipologies de les audiències, és a dir, com repercuteix el fet de que, quan tu escoltes 

un programa d’humor i consideres que no te sents representat o no t’agrada el que 

diu o no t’agrada que facin mofa de determinats temes, després desconnectes 

d’altres tipus de programa, per exemple, informatius. Podríem parlar d’aquest tema. 

Podríem parlar també del tema que vostè planteja. No, no han canviat les 

audiències, el que passa és que TV3 ha aconseguit que la gent que mira TV3 deixi 

de ser, diguem-ne, constitucionalista i passi a ser independentista. Home, és una 

possibilitat –és una possibilitat. El que passa és que si això fos així, la diferència 

entre independentistes i constitucionalistes en el conjunt del país estaria canviant i 

això no està canviant; el que està canviant en el conjunt del país és la gent que deixa 
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de veure TV3. És la mateixa, estem en el mateix nombre d’independentistes i no 

independentistes, però el que està canviant és l’altra cosa. 

Miri, és igual, vostès..., no passa res, si no saben per què o no volen veure-ho o no 

els interessa, el desastre és exactament el mateix. I tot això té unes conseqüències. 

Primera conseqüència: efectivament, hi ha una part..., i aquí ho hem comentat 

moltes vegades, tots hem crescut amb el Club Super3, ara ja no –ara ja no, ara ja 

no. Per molts motius, inclús tècnics i econòmics, però ara ja no, perquè hi ha una 

part de la població de Catalunya que ha desconnectat TV3 i la seva infància deixa 

de veure TV3. I això té conseqüències també en l’idioma –també en l’idioma. I hi ha 

una part que ja no veu ni consumeix televisió en català. 

I té una altra conseqüència, senyora Llorach: té una conseqüència en el relat. Quan 

és una televisió que està adreçada fonamentalment a una part de la població, hi ha 

una altra part de la població que no l’escolta, ja no es veuen els informatius de TV3, 

per tant, TV3 ni Catalunya Ràdio lideren el relat periodístic en aquest país. I això és 

un desastre per a la mateixa corporació. Ho repeteixo: senyora Llorach, TV3 ni 

Catalunya Ràdio lideren el relat periodístic en aquest país, ja no el lideren, com 

passava fa quinze anys o com passava fa vint anys. Ara ja no, ara TV3 dona una 

notícia i això no es repeteix a la resta de mitjans públics o privats. S’està fent molt 

malament. 

Vostès no donen importància a aquest tema, però és molt rellevant... 

El president 

Senyor Pérez... 

David Pérez Ibáñez 

...és molt rellevant..., trenta segons... 

El president 

No... 

David Pérez Ibáñez 

...és igual, acabo. És molt rellevant –és molt rellevant– perquè estan enfonsant la 

mateixa corporació. 

El president 
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Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Jo crec que aquesta última part del relat que vostè feia no la comparteixo en absolut. 

En aquests moments..., primer, pel tema del Club Super3, jo crec que hi ha molts 

altres factors que fan que ara no estigui al centre, que tots seguíem quan érem petits 

Super3 i ara no. I bàsicament l’he explicat en una pregunta anterior, per tant, no hi 

incidiré més. 

Però la nostra televisió porta deu anys ininterromputs de lideratge; els nostres 

informatius són els més vistos cada dia i, quan es dona una notícia des dels nostres 

informatius, siguin de televisió o de ràdio, passen a formar part del relat d’internet, 

passen a formar part del relat dels diaris digitals i, per tant, sí que estem liderant el 

relat periodístic des dels mitjans de la corporació, o almenys aquesta és la impressió 

que en tinc jo com a presidenta de la corporació. No sé si els directors dels mitjans 

volen afegir-hi alguna cosa. 

El president 

Els queda un minut. 

El director de Televisió de Catalunya 

Molt ràpida, senyor diputat. Que cada dia ens arriba un resum de premsa, des de fa 

molts anys, i que en aquest resum de premsa notem l’impacte de les nostres 

informacions o dels nostres programes en els altres mitjans i, si vol, s’hi podria 

subscriure, per comprovar que cada dia... No se tracta de liderar el relat, que em 

sembla que són afirmacions molt contundents i estranyes, es tracta de la influència 

que tens. Doncs, dubte moltíssim que Catalunya Ràdio i TV3 en aquests moments 

no tinguen la mateixa influència, o fins i tot més, que fa alguns anys. I la prova cada 

dia són les referències d’altres mitjans que ens arriben en el nostre resum de 

premsa, que per llegir-lo de vegades necessites dues hores. Què li anem a fer? 

El president 

Sí, vint segons. 

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals 



Sessió 15 / CCMA / 4 d’octubre de 2019 

 

 
68 

Gràcies, senyor president, només per afegir un element. Jo crec que vostè toca un 

tema molt profund i molt rellevant que hauria d’ocupar els propers anys els mitjans 

públics del país i que segurament en part és inevitable per la contundència dels fets 

polítics que han passat, no? 

Però després hi ha un altre tema, que és el tema de l’aposta tecnològica. Jo crec 

que cada cop hi ha més audiència que està mirant això i que no mira la tele 

convencional, i cada cop escolta menys la ràdio convencional. I aquí tenim un repte 

tecnològic que segur que ens ajudaria a entrar a públics que no cuidem prou, per la 

manca de recursos o d’aposta pressupostària de cuidar aquests entorns. I hi ha una 

part de l’audiència que també se’n va. Ho dic per afegir un element més, no com a 

tema essencial. 

El president 

Gràcies, senyor Gordillo. 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els informes 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre pluralisme en les 

eleccions d’abril i maig del 2019  

322-00136/12 

Passem, doncs, a l’última pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els 

informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i la formula el diputat Josep 

Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Això també va de pluralisme, des d’un altre enfocament, però, bé, ja que 

estava tan interessant aquest debat..., jo crec que en aquesta anterior pregunta ja 

s’ha contestat, que hi ha una qüestió de fragmentació d’audiències en aquests últims 

quinze o vint anys, que hi ha hagut un factor tecnològic molt canviant en aquests 

últims quinze o vint anys, i en aquests últims quinze o vint anys també ha canviat 

alguna cosa més: el país ha canviat. Quants independentistes hi havia fa quinze o 

vint anys? Quants n’hi ha ara? És lògic, per tant, que les proporcions en aquestes 

enquestes variïn, i segurament el que s’ha d’analitzar també són coses més 

profundes. Vull dir, en el seu partit, senyor Pérez, hi havia gent que estava al seu 
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partit i que ara està en partits independentistes, que evidencia una mica aquest 

canvi. 

Bé, més enllà d’això, i continuant amb el pluralisme. En aquest parèntesi, des de 

l’última sessió de la comissió, el Consell de l’Audiovisual ha publicat els informes 

sobre la cobertura de les eleccions del 28 d’abril i del mes de maig, hi ha alguns 

grans trets en aquests informes que volia esmentar, bàsicament tres. Un: TV3 i 

Catalunya Ràdio van ser els mitjans que més van igualar el temps de notícia en la 

campanya electoral de les candidatures amb representació parlamentària. Dos: 

Telecinco, Antena 3 i la Sexta van ser les televisions que van sobrerepresentar més 

el partit ultra Vox en la campanya del 28 d’abril –en aquell moment era 

extraparlamentari. I tercer titular: el judici sobre el referèndum de l’1 d’octubre va 

estar pràcticament absent en els informatius de les televisions d’àmbit estatal. Un 

cop més, doncs, o tres cops més, TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans que surten 

més ben parats pel que fa a pluralisme, i això xoca evidentment amb la fabulació 

que determinats partits fan sobre els mitjans catalans. 

La pregunta és com ho valora vostè, senyora Llorach, i si té alguna esperança, algun 

indici, que determinats partits algun dia puguin deixar de tancar els ulls a aquesta 

realitat. 

El president 

Senyora Llorach..., senyor Pérez? 

David Pérez Ibáñez 

Sí; hi ha hagut una al·lusió, senyor president. Quan vostè digui, sí. 

El president 

Acabem el debat i sí, d’acord? 

David Pérez Ibáñez 

Sí. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 
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Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs, miri, estem ja en període electoral 

i malauradament ja hem rebut el primer recurs. Per tant, no crec que canviïn massa 

les coses. Televisió de Catalunya i els mitjans públics de la corporació, la ràdio i la 

tele públiques, tenim controls exhaustius, com vostès saben, no només des d’aquest 

Parlament, sinó també des de l’autoritat de regulació audiovisual que en moltes 

altres zones de l’Estat espanyol no en tenen. 

Aquests informes de compliment 

 

Fitxer 10 

 

de les missions de servei públic de la nostra televisió i ràdio públiques ens diuen que 

som, evidentment, els mitjans més plurals que es reben aquí a Catalunya. I tenim..., 

hi han altres informes que no ho recullen, però els informes..., sobretot els electorals, 

als que vostès feia referència, es comparen amb altres mitjans que es reben aquí a 

Catalunya i, per tant, aquí tenim la comparativa de quina és la cobertura informativa 

que es dona des dels nostres mitjans i quina és la cobertura informativa que es dona 

des dels mitjans d’àmbit estatal, com poden ser Telecinco, Antena 3, la Sexta o 

altres..., o Televisió Espanyola. 

Sí, una de les coses que realment sorprèn és la sobrerepresentació de Vox que han 

tingut alguns mitjans que vostè ha anomenat: Antena 3, la Sexta i Telecinco. I ara, 

per exemple, ens trobem que la CUP, que és un partit polític que té representació 

parlamentària, com que no va arribar als 3..., em sembla que és al 3,5 per cent dels 

vots, no té dret, per exemple, a estar representada segons la LOREG, que és la llei 

estatal que s’ha de fer servir durant els cinquanta-quatre dies de període electoral i 

durant la campanya electoral, no li dona dret a participar ni en les entrevistes ni en 

els debats. Tot i així, hi han moltes televisions i moltes ràdios que fan..., Televisió 

Espanyola, per exemple, televisió pública, que donen una cobertura absolutament 

mimètica al resultat electoral que varen tenir a les anteriors eleccions als 

representants polítics; no és el cas de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio, 

que aquesta representació s’equilibra amb tots els partits que es presenten a les 

eleccions. 
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Per tant, tenim garanties, tenim controls exhaustius i els nostres professionals 

treballen de forma correcta tot el tema de la pluralitat informativa. 

El president 

Gràcies. Senyor Pérez, per què em demanava la paraula? 

David Pérez Ibáñez 

Sí, per al·lusions. 

El president 

Per al·lusions? Té la paraula, efectivament. 

David Pérez Ibáñez 

Tres minuts, no? Bé, no, simplement, té raó, és a dir, en el meu partit hi havia 

persones que s’han apropat a l’independentisme (l’orador riu), a la fila de darrere en 

tenim, per exemple, un representant; alguns han tornat una altra vegada cap aquí, 

per cert, bastant..., diguem-ne, han tornat. Efectivament això és el que ha passat al 

PSC. 

El que va passar a Convergència i Unió, que era l’altre partit en aquell moment, ni 

l’hi explico –ni l’hi explico. El que va passar a Unió Democràtica ni l’hi explico. I el 

que pot passar en el seu partit en les pròximes dates ni l’hi explico. 

El president 

Gràcies. El senyor Martín Blanco m’ha demanat la paraula. Per què em demana la 

paraula? 

Ignacio Martín Blanco 

Per una qüestió d’ordre, president. 

El president 

Digui’m. 

Ignacio Martín Blanco 

Sí, miri, abans li he demanat per una altra qüestió, però en aquest cas jo crec que 

és important deixar clara una cosa: això és una sessió de la comissió de control als 

mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i els directors de la 

televisió i la ràdio públiques han de venir aquí a retre comptes davant dels diputats 
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i, per tant, davant de la ciutadania de Catalunya. Jo crec que és una presa de pèl 

autèntica que tant el director de Catalunya Ràdio com el director de la Televisió de 

Catalunya hagin mentit obertament negant una cosa que és la realitat: quan jo li he 

parlat de dues coses que s’han esdevingut, tant el titular d’«operació contra 

l’independentisme» com la crida a la desobediència de la senyora Terribas, tant el 

senyor Gordillo com el senyor Sanchis ho han negat. 

Aquesta televisió i aquesta ràdio ens costen als catalans més de 250 milions d’euros 

a l’any. Per tant, jo crec que el mínim que podrien fer, si més no, és com a mínim no 

faltar a la veritat. 

El president 

En qualsevol cas..., senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya 

Per al·lusions. El repte a vostè a que trobe més d’un titular de Televisió de Catalunya, 

dels seus informatius, que parle d’operació contra independentistes. I si vostè... No, 

no, més d’un. De cinc mil..., no, no, no, és que, perdone, però aquí qui menteix és 

qui selecciona, no?, i això és prou important, perquè és que... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

...senyor president –senyor president–, no és correcte que deixen una persona com 

a mentidera quan posen un petit exemple i quan tu dius, perquè jo no he dit una altra 

cosa, senyor diputat, jo he dit: «Mire vostè la categoria»... 

El president 

No entrarem... 

El director de Televisió de Catalunya 

...«i mire vostè la norma...» 

El president 

Senyor Sanchis, no entrarem una altra vegada en el debat... 

El director de Televisió de Catalunya 
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D’acord. 

El president 

...queden clares les posicions dels grups parlamentaris... 

El director de Televisió de Catalunya 

Doncs ja està. 

El president 

...del director de TV3 i, en qualsevol cas, en prenem nota des de la Mesa de la 

comissió. Així que, si no hi ha cap altra qüestió, aixequem la sessió. 

Bon dia. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 

 

 

 

 

 

 


