
 

 

ACORD 102/2018, de 31 d’octubre, del Ple del  
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

 
 
Aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio durant el període maig-agost del 2018  
 
 
D’acord amb les funcions que la normativa vigent li atribueix, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) elabora informes sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a 
la ràdio. 
 
Des de l’any 2002 fins a l’actualitat, els informes sobre l’observança del pluralisme han 
anat evolucionant tant pel que fa a estructura com a mètode d’estudi.   
 
A partir de l’any 2018 s’incorporen modificacions en el sistema de seguiment de 
l’observança del pluralisme polític que du a terme el CAC, modificacions que se centren 
bàsicament en: l’anàlisi de la informació inclosa en els informatius diaris de ràdio i de 
televisió es realitza a partir d’una mostra dels continguts emesos, configurada tenint en 
compte criteris de mostreig probabilístic aleatori simple, estratificat per cada mitjà; el 
període d’anàlisi és un quadrimestre natural, oferint així una visió més global sobre el 
pluralisme polític als mitjans analitzats. 
 
Amb aquests criteris, l’Àrea de Continguts ha elaborat l’Informe IPQ2/2018 sobre 
l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el període maig-agost del 
2018. Aquest és el segon informe quadrimestral sobre pluralisme polític que el CAC 
realitza aplicant el sistema de mostreig en els informatius diaris. 
 
L’informe recull el resultat de l’anàlisi d’una mostra estadísticament representativa dels 
informatius diaris de TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya, 8tv i RAC1; la presència 
d’actors polítics en els magazins i altres espais informatius emesos per aquests mitjans i 
pel 3/24. Pel que fa a aquests formats de programes, se n’analitza la totalitat de les 
emissions, atès que la menys quantitat de dades no afavoreix l’establiment d’una mostra. 
 
Tenint en compte aquest doble àmbit d’anàlisi en funció del format d’emissió, pel que fa al 
contingut dels informatius diaris l’informe dona resposta a tres qüestions en relació amb el 
pluralisme polític: qui parla, és a dir, quina és la presència de les agrupacions d’actors 
polítics en termes de temps de paraula en el conjunt de la mostra; de què es parla, 
relacionant quins són els temes de l’actualitat política que han obtingut més atenció 
informativa en els mitjans analitzats; qui parla de què, és a dir, es mostra quin és el marc 
de significat en el qual operen les agrupacions polítiques amb temps de paraula 
relacionant el subjecte (les agrupacions polítiques) amb els temes en els quals intervenen. 
Atès que l’anàlisi dels informatius diaris es realitza sobre la base d’un mostreig estadístic, 
la informació referent al temps de paraula es presenta en l’àmbit d’agrupació (no de 
manera individual) i sempre segons valors relatius. Les dades referents a temps de notícia, 
també se serveixen com a magnituds relatives. 
 
Quant a les entrevistes, se n’analitza la freqüència d’intervencions de les persones 
entrevistades, de les quals es fa constar el rol en relació amb el qual intervenen. En el cas 
dels espais de debat, a més, s’inclou el tema abordat.  
 
Altrament, l’informe aporta una anàlisi del pluralisme des de la visió de gènere, transversal 
a totes les formes d’intervenció. 
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Els trets principals de la informació aportada configuren un resum executiu de l’informe, 
amb les dades desagregades per cada mitjà. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta, per 5 
vots a favor i 1 vot en contra amb vot particular, el següent 
 
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 

durant el període maig-agost del 2018, que s’incorpora com a annex i part integrant 
d’aquest acord. 
 

2. Trametre l’acord i l’informe al president i a la Mesa del Parlament i als membres de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al 
secretari de Comunicació del Govern, als responsables dels prestadors analitzats, als 
secretaris generals de Comissions Obreres (CCOO) i de la Unió General de 
Treballadors (UGT), als representants dels organismes estatutaris i a la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones. 

 
Barcelona, 31 d’octubre de 2018  
 
 
 
 
 
 
Roger Loppacher i Crehuet     Daniel Sirera Bellés 
President       Conseller secretari 
 
 
 



 
INFORME IPQ 2/2018 

Àrea de Continguts 
  29 d’octubre de 2018 
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1.1 Objecte d’estudi 
 

L’objecte és l’anàlisi de l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Per 

abordar aquest ítem d’estudi s’han plantejat quatre qüestions d’investigació:  

 

a) Qui parla? Quina és la presència de les agrupacions d’actors polítics en 

termes de temps de paraula en el conjunt de la mostra. 

b) De què es parla? Quins són els temes de l’actualitat política que han obtingut 

més atenció informativa en els mitjans analitzats. 

c) Qui parla de què? Quin és el marc de significat en el qual operen les 

agrupacions polítiques amb temps de paraula: es relaciona el subjecte (les 

agrupacions polítiques) amb els temes en els quals intervenen. 

d) Quina és la presència de les dones amb un rol polític? Una anàlisi del 

pluralisme polític des de la visió de gènere, transversal a totes les formes 

d’intervenció (en informatius diaris, entrevistes, debats i d’altres formes). 

 

Per donar resposta a aquestes preguntes, l’anàlisi es duu a terme des d’una doble 

perspectiva que pren en consideració el format d’emissió: 

 

- els informatius diaris 

- les entrevistes, els debats i altres formes d’intervenció en els mitjans 

 

1.2 Univers d’anàlisi i mostra  
 

L’univers d’anàlisi són els informatius diaris de migdia i vespre: TN migdia i TN 

vespre de TV3, Catalunya migdia i Catalunya vespre de Catalunya Ràdio, L’informatiu 

migdia de TVE Catalunya, 8 al dia de 8tv, i 14/15 i No ho sé de RAC1, entre l’1 de 

maig i el 31 d’agost de 2018. 

 

Pel que fa als magazins i altres espais informatius, l’univers d’estudi són els 

programes d’aquesta tipologia emesos per TV3, el 3/24, TVE Catalunya, 8tv, 

Catalunya Ràdio i RAC1 entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2018. 

 

També s’analitzen les retransmissions televisives, íntegres o parcials, emeses  per 

TV3 i per 3/24, de sessions parlamentàries, d’actes de governs i institucions, de forces 

polítiques i d’entitats vinculades al debat polític. 
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Aquest univers de dades s’analitza a partir d’una metodologia que respon a la doble 

perspectiva adoptada en funció del format d’emissió: 

 

• Així, quant als informatius diaris, es realitza un mostreig probabilístic aleatori 

simple sobre les notícies amb temps de paraula d’actors polítics, estratificat per 

cada mitjà, que assoleix una fiabilitat del 95,5% i un error màxim admissible de 

+/- 2%. Les unitats de mostreig són les notícies amb temps de paraula d’actors 

polítics.  

 

• Pel que fa a les intervencions en el marc entrevistes, debats i altres formes, i 

a les retransmissions televisives, les dades es corresponen amb l’univers 

d’anàlisi, atès que la quantitat molt menor de dades no fa oportú l’establiment 

d’una mostra. 

 

Aquesta aproximació dual a l’observació del pluralisme polític permet obtenir dades 

representatives en tots els formats d’intervenció que són objecte d’estudi. 

 

1.3 Definició de conceptes 
 

1.3.1. Temps de notícia 
Temps resultant de la suma total de la durada de les notícies referides a un tema 

concret. 

 

1.3.2. Temps de paraula 
Durada de les seqüències on els actors que integren una agrupació política intervenen, 

com a subjecte, fent un insert, entès com la inserció d’imatges i de veu sense que hi 

intervingui cap mena de locució simultània per part del mitjà.  

 

1.3.3. Freqüència d’aparicions 
Nombre de vegades que apareix un actor i, per extensió, una agrupació d’actors, com 

a persona entrevistada, participant en un debat o com a subjecte en una forma 

singular d’intervenció. 

 
1.3.4. Actor polític 
Persona que apareix en el mitjà audiovisual en representació d’una formació política o 

com a membre de l’estructura de govern d’una institució. Se n’exclouen, per tant, les 

persones que integren l’estructura tècnica-administrativa dels diferents organismes i 

institucions. 
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1.3.5. Agrupacions d’actors polítics 
Són categories que classifiquen els actors polítics. Les agrupacions d’actors polítics 

poden ser de dos tipus:  

 

- agrupacions d’actors polítics institucionals: els actors es classifiquen en funció 

del rol que desenvolupen.   

- agrupacions de forces polítiques: els actors es classifiquen en funció de 

l’adscripció política.  

 
No obstant això, per tal de proporcionar dades que permetin analitzar l’observança del 

pluralisme en la informació sobre l’activitat de les cambres legislatives, els actors de 

forces polítiques que actuen en representació d’un grup o subgrup parlamentari (del 

Parlament de Catalunya o de les Corts Generals1) en els informatius diaris, apareixen 

en els epígrafs 2.2.2 i 2.2.3. classificats com a integrants d’aquests grups. A la resta 

d’epígrafs de l’informe, aquestes mateixes intervencions es classifiquen en funció de 

l’adscripció. 

 
Les agrupacions polítiques institucionals són: 

 

- Govern de Catalunya (inclou els òrgans superiors i alts càrrecs de rang igual, 

assimilat o superior al de director o directora general) 

- Parlament de Catalunya 

- Govern de l’Ajuntament de Barcelona 

- Oposició de l’Ajuntament de Barcelona 

- Govern de les administracions locals catalanes 

- Oposició de les administracions locals catalanes 

- Altres institucions de la Generalitat 

- Altres institucions de l’Estat 

- Corona 

- Corts Generals 

- Govern de l’Estat Catalunya (inclou els òrgans superiors i alts càrrecs de rang 

igual, assimilat o superior al de director o directora general) 

- Govern de les administracions autonòmiques no catalanes 

- Altres cambres legislatives 

                                                
1 Per tal de simplificar la lectura de les dades, en cas de coincidència en les forces que l’integren, els 
grups parlamentaris del Senat reben la mateixa denominació que el grup parlamentari del Congrés dels 
Diputats. 
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- Govern de les administracions locals no catalanes 

- Òrgans de govern de l’administració de justícia 

- Organismes de la Unió Europea 

 
Pel que fa a les agrupacions de forces polítiques, els actors que representen els 

partits, com a organitzacions polítiques amb entitat pròpia, s’adscriuen als partits 

polítics respectius.  

 

A diferència de les agrupacions institucionals, no es defineix un llistat predeterminat: 

constitueixen una agrupació tots els partits polítics que actuen a l’Estat espanyol i es 

defineixen agrupacions diferents per a aquells partits que disposen d’estructures 

organitzatives pròpies d’àmbit català i també d’àmbit estatal. 

 

1.3.6. Adscripció 
Els actors d’agrupacions de forces polítiques es classifiquen segons l’adscripció, 

entesa com el partit polític al qual pertanyen.  

 

Les persones que integren una candidatura i/o grup parlamentari format per una 

coalició de partits, però que no pertanyen a cap partit, s’adscriuen a la coalició en 

qüestió. 

 

1.3.7. Entitats vinculades al debat polític 
Amb caràcter general, les associacions i fundacions no formen part de l’anàlisi del 

pluralisme polític. Això no obstant, pel que fa a les associacions i fundacions que 

intervenen explícitament en els debats polítics d’abast general, les que apareixen als 

registres oficials d’entitats classificades com a polítiques i les que es presenten com a 

tals en el seu procés de constitució, així com les aliances que s’estableixen entre 

diverses d’elles, es fa constar el temps de paraula de les persones que les 

representen en els informatius analitzats i la seva presència en la resta de programes 

que són objecte d’estudi. 

 

1.4 Disseny de l’informe 
 

1.4.1 Estructura de l’informe 
 

El cos de l’informe combina quadres i textos analítics de les dades per cada mitjà i 

s’estructura en quatre capítols que pretenen donar resposta a les qüestions 
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d’investigació plantejades: qui parla, de què es parla, qui parla de què i quina és la 

presència de les dones. 

 

Quant als informatius diaris, al capítol 2 s’analitza la presència d’agrupacions 

d’actors polítics, mesurada en temps de paraula. A més d’una visió general, es realitza 

una anàlisi d’acord amb tres àmbits d’actuació (el Parlament de Catalunya, les Corts 

Generals i el món local); en el capítol 3 es mostren els principals temes que han estat 

objecte d’atenció informativa i la presència de les diferents agrupacions polítiques (en 

temps de paraula) en els temes amb més atenció informativa. 

 

Atès que l’anàlisi dels informatius diaris es realitza en base a un mostreig estadístic, la 

informació referent al temps de paraula es presenta a nivell d’agrupació (no de manera 

individual) i sempre segons valors relatius. Les dades referents a temps de notícia, 

també se serveixen com a magnituds relatives. 

 

Quant a les entrevistes, al capítol 4 s’analitza la freqüència d’intervencions de les 

persones entrevistades, de les quals es fa constar el rol en relació al qual intervenen 

(activitat i agrupació de pertinença). En el cas dels espais de debat, a més, s’inclou el 

tema abordat. En aquest capítol també es fan constar les retransmissions 
televisives  de les diferents tipologies en funció de la institució, partit o entitat que la 

protagonitza. Les intervencions d’actors en els mitjans en formats diferents als 

esmentats (com ara connexions en directe des de programes inclosos en l’univers 

d’estudi amb sessions dels legislatius, amb rodes de premsa o compareixences 

públiques, etc.) apareixen sota l’epígraf d’altres formes. Es proporciona la freqüència 

d’aparicions i el context en el qual intervenen.  

 

La presència de les dones en la informació s’analitza en totes les tipologies 

d’intervenció al capítol 5. 

 

Els trets principals de la informació aportada conformen un resum executiu de 

l’informe, amb les dades desagregades per cada mitjà. 

 

S’hi inclouen, així mateix, cinc annexos: en el primer s’ofereix la relació del temps de 

paraula, en percentatge sobre el total, de les agrupacions per cada una de les notícies 

o TERs que formen part de la mostra (una informació complementària als capítols 2 i 

3); els altres quatre ofereixen la relació de totes les intervencions d’actors polítics 

segons el format, entrevistes, debats i d’altres i el llistat complet de les retransmissions 

televisives (dades que complementen el capítol 4). 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

16 

1.4.2 Programes analitzats 
 

El quadre següent mostra els programes analitzats i el nombre de notícies i d’inserts 

d’actors polítics que l’integren. S’han emès entrevistes a actors polítics en el marc dels 

TN migdia (1), TN vespre (1) i L’informatiu migdia (1) i la part d’informatiu diari, no de 

magazín, del Catalunya migdia (2) i del Catalunya vespre (10), que s’han tractat al 

capítol 4. 

 
Quadre 1. Nombre de notícies i inserts analitzats durant el quadrimestre maig-agost 

Canal/emissora Nom del programa 
Horari habitual 

d’emissió 
(aprox.) 

Mostra 
Nombre 

de notícies 
analitzades 

Nombre 
d’inserts 
analitzats 

TV3 
TN migdia 14:30-15:30 511 989 
TN vespre 21:00-21:45 438 968 

Catalunya Ràdio 
Catalunya migdia 14:00-14:30 499 834 
Catalunya vespre 21:00-22:00 432 750 

TVE Catalunya L’informatiu migdia 14:00-14:25 426 871 
8tv 8 al dia 21:15-21:45 286 493 

RAC1 
14/15 14:00-14:15 542 909 
No ho sé 20:30-21:00 364 581 

 

 

Pel que fa als magazins i altres espais informatius, l’univers d’estudi són els programes 

que apareixen referenciats al quadre següent. 

 
Quadre 2. Magazins i altres espais informatius analitzats durant el quadrimestre maig-agost 

Canal/emissora Nom del programa 
Dia i horari habitual 

d’emissió 
(aprox.) 

Nombre de 
programes 

TV3 Acció política Ds. 10:05-10:25 9 
Els matins2 Dll.-Dv. 08:40-11:00 62 
Entrevista institucional al President de la 
Generalitat de Catalunya (03/06/2018) 

Dg. 22:00-23:20 1 

Especial informatiu: 17A Homenatge a les 
víctimes dels atemptats (17/08/2018) 

Dv. 09:30-12:00 1 

Especial informatiu: Debat d’Investidura. 
Discurs del candidat (12/05/2018) 

Ds. 10:30.14:20 1 

Especial informatiu: Debat d’Investidura. 
La votació (12/05/2018) 

Ds. 15:00-20:55 1 

Especial informatiu: Debat d'Investidura. 
Segona votació (14/05/2018) 

Dll. 08:40-15:10 1 

Especial informatiu: Presa de possessió 
del Govern de la Generalitat de Catalunya 
(02/06/2018) 

Ds. 11:15-13:50 
1 

FAQS Ds. 22.00-00:30 11 
Més 324. Especial (01/06/2018) Dv. 22:00-00:25 1 
Més 324. Especial investidura 
(14/05/2018) 

Dll. 22:00-00:25 1 

Més 324. Especial sobre el 20S 
(28/06/2018) 

Dj. 23:20-01:00 1 

Total TV3 91 

                                                
2 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
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3/24 Especial informatiu: 17A Homenatge a les 
víctimes dels atemptats (17/08/2018) 

Dv. 09:30-12:00 1 

Especial informatiu: Debat d’Investidura. 
Discurs del candidat (12/05/2018) 

Ds. 10:30.14:20 1 

Especial informatiu: Debat d’Investidura. 
La votació (12/05/2018) 

Ds. 15:00-20:55 1 

Especial informatiu: Debat d'Investidura. 
Segona votació (14/05/2018) 

Dll. 08:40-15:10 1 

Especial informatiu: Presa de possessió 
del Govern de la Generalitat de Catalunya 
(02/06/2018) 

Ds. 11:15-13:50 
1 

Més 324 Dll.-Dj. 22:00-23:00 40 
Més 324. Especial (01/06/2018) Dv. 22:00-00:25 1 
Més 324. Especial investidura 
(14/05/2018) 

Dll. 22:00-00:25 1 

Total 3/24 47 
Catalunya Ràdio Catalunya migdia3 Dll.-Dv. 15:00-16:00 57 

Catalunya migdia. Especial Consell polític 
de la CUP (13/05/2018) 

Dg. 15:00-16:00 1 

Catalunya migdia. Especial informatiu Ple 
d'investidura de Quim Torra (14/05/2018) 

Dll. 14:00-16:00 1 

Catalunya vespre4 Dll.-Dv. 22:00-23:00 58 
El matí de Catalunya Ràdio5 Dll.-Dv. 8:00-13:00 89 
El suplement Ds.-Dg. 06:00-13:00 24 
El suplement. Especial debat d'investidura 
(1a part) (12/05/2018) 

Ds. 09:00-12:00 1 

El suplement. Especial debat d'investidura 
(2a part) (12/05/2018) 

Ds. 12:00-14:00 1 

El suplement. Especial debat d'investidura 
(3a part) (12/05/2018) 

Ds. 15:00-20:00 1 

Estat de Gràcia: Especial moció de 
censura (31/05/2018) 

Dj. 16:00-19:00 1 

Total Catalunya Ràdio 234 
TVE Catalunya Aquí parlem Ds. 20:30-21:00 8 

Ara i aquí Dv. 00:30-02:00 9 
El debat de La 1 Dc. 00:30-2:00 9 
Vespre 24 Dll.-Dv. 19:30.20:00 40 

Total TVE Catalunya 66 
8tv Especial investidura (connexió amb Via 

lliure. Especial investidura Quim Torra) 
(12/05/2018) 

Ds. 12:00-12:55 
1 

Especial investidura (connexió amb 
l’Especial informatiu: Debat d'Investidura 
de RAC1) (12/05/2018) 

Ds. 15:00-19:20 
1 

Especial moció de censura (connexió amb 
El món a RAC1) (31/05/2018) 

Dj. 09:00-10:41 1 

Especial moció de censura amb Jordi 
Armenteras (31/05/2018) 

Dj. 17:00-17:22 1 

Especial moció de censura (connexió amb 
Versió RAC1. Especial moció de censura) 
(31/05/2018) 

Dj. 17:26-19:55 
1 

La nit a 8tv Dll.-Dv. 20:55-22:45 58 
La nit a 8tv. Especial investidura Pedro 
Sánchez (01/06/2018) 

Dv. 19:00.20:25 1 

La nit a 8tv: Especial investidura 
(14/05/2018) 

Dll. 19:08-20:25 1 

Total 8tv 65 
  

                                                
3 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
4 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
5 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
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RAC1 El món a RAC16 Dll.-Dv. 8:00-12:00 89 
Especial informatiu: Debat d'Investidura 
(12/05/2018) 

Ds. 15:00-19:33 1 

No ho sé7 Dll.-Dv 20:30-22:30 75 
No ho sé. Especial informatiu (10/05/2018) Dj. 20:15-22:30 1 
No ho sé. Moció de censura (31/05/2018) Dj. 20:00-22:30 1 
Versió RAC1. Especial moció de censura 
(31/05/2018) 

Dj. 15:00-19:55 1 

Via lliure Ds-Dg. 07:00-14:00 33 
Via lliure. Especial investidura Quim Torra 
(12/05/2018) 

Ds. 07:00-14:00 1 

Total RAC1 202 
  

                                                
6 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
7 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presència de les agrupacions polítiques en els informatius diaris     
         (Qui parla?) 
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2.1 Presència de les agrupacions polítiques i entitats vinculades al debat 
polític 

 

En el conjunt de la mostra analitzada, TV3 és qui ha inclòs més diversitat de veus 

polítiques amb temps de paraula (30) i TVE Catalunya i 8tv són els mitjans que en 

registren menys (24 i 22, respectivament), uns valors similars als del quadrimestre 

anterior.  

 

La característica principal del repartiment del temps de paraula d’institucions i partits 

polítics durant el segon quadrimestres de 2018 (maig-agost) és el protagonisme 

conjunt dels executius català i estatal, que aglutinen entorn d’una tercera part a 

cadascun dels cinc mitjans analitzats. No obstant això, cal matisar que la presència 

individual del Govern de l’Estat es manté percentualment estable a TV3 i experimenta 

un lleu descens (d’entre 1,5 i 2,8 punts) a la resta de mitjans. Aquests resultats 

s’expliquen, sobretot, per l’atenció informativa que tots els mitjans han dispensat, d’una 

banda, a la formació de govern a Catalunya i, de l’altra, al canvi de govern a l’Estat 

espanyol com a conseqüència de la moció de censura a Mariano Rajoy. També hi 

contribueix, però, la rellevància en temps de notícia d’ítems informatius que es 

caracteritzen per una àmplia presència governamental, com ara la gestió del fet 

migratori i de la crisi econòmica o les iniciatives contra la violència masclista (vegeu 

capítol 3).  

 

A diferència del període gener-abril, quan el temps de paraula del conjunt de les forces 

polítiques era àmpliament majoritari, aquest quadrimestre els percentatges dels partits 

s’atansen al del conjunt dels executius (inclosos els locals) i suposen entorn del 55% a 

TV3, TVE Catalunya, 8tv i RAC1. A Catalunya Ràdio, en canvi, la proporció de temps 

de paraula governamental supera el 50% (vegeu quadre 5). 

 

Entre les forces polítiques, PPC+PP, immers en un procés de relleu de la direcció del 

partit en l’àmbit estatal, és qui suma més temps de paraula en el marc de la mostra 

analitzada de cada mitjà: 10,4% a Catalunya Ràdio, 11,5% a TV3, 13,1% a TVE 

Catalunya, 13,4% a RAC1  i el 15,8% de 8tv . 

 

Tot i que C’s i PSC+PSOE serien, en sentit estricte, les agrupacions que se situarien a 

continuació en tots els mitjans analitzats, el percentatge conjunt de PDECAT i de 

representants independents de JUNTSxCAT és més elevat que el d’aquestes dues 

forces a TV3 i a Catalunya Ràdio i molt similar a RAC1. A TVE Catalunya i 8tv, en 
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canvi, la dada conjunta de PDECAT i JUNTSxCAT no varia l’ordre de les forces 

polítiques per temps de paraula. 

 

La culminació del procés d’investidura d’un diputat de JUNTSxCAT com a President de 

la Generalitat de Catalunya  després de cinc mesos des de les eleccions del 21D, el rol 

de principal partit a l’oposició de C’s en les informacions entorn de la investidura de 

Quim Torra, així com el temps que obté en el marc d’informacions sobre el debat al 

voltant de l’ús de l’espai públic i la presentació d’una moció de censura per part del 

Grup Parlamentari Socialista a Mariano Rajoy expliquen en part aquests resultats. 

 

Aquest quadrimestre, a més a més, tots els mitjans inclouen temps de paraula del 

PNB, majoritàriament en el marc d’informacions sobre la moció de censura a Mariano 

Rajoy. D’altra banda, EH Bildu registra temps de paraula en els quatre mitjans que, en 

la mostra analitzada, inclouen informacions sobre el comunicat de dissolució de la 

banda terrorista ETA emès el 3 maig.  

 

Pel que fa a les forces extraparlamentàries, VOX registra temps de paraula a TV3, 8tv i 

RAC1 (i participa en un debat a TV3) mentre que Plataforma per Catalunya intervé en 

els informatius a Catalunya Ràdio.  

 

Les diferents cambres legislatives també són presents en la mostra dels cinc mitjans 

analitzats. El Parlament de Catalunya, representat per la Mesa i la presidència, registra 

valors inferiors als del quadrimestre passat, quan els diversos intents d’investidura 

fallits van atorgar-li un protagonisme específic. Per contra, les Corts Generals 

incrementen la seva presència a causa del paper de la presidència de la Mesa del 

Congrés en la moció de censura i de les intervencions del president Senat en la 

polèmica entorn de la llengua emprada en la promesa del càrrec d’una senadora 

d’ERC. 
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Quadre 3. Percentatge del temps de paraula de les agrupacions polítiques per canal i/o emissora 
durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupacions TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Govern de Catalunya 17,6 20,8 14,7 16,4 18,5 
Govern de l'Estat 15,9 17,2 16,7 19,2 14,0 
PPC+PP 11,5 10,4 13,1 15,8 13,4 
Ciutadans+Ciudadanos 9,0 6,4 12,7 10,5 9,6 
PSC+PSOE 8,4 7,1 10,7 8,1 9,6 
PDECAT 6,8 5,7 3,3 3,3 4,7 
Govern de les administracions locals 
catalanes 5,2 6,5 4,4 2,0 4,0 

ERC 4,6 4,9 5,0 5,8 4,6 
JUNTSxCAT 3,9 2,8 2,4 2,9 4,3 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 2,6 4,8 6,8 1,9 4,1 
CUP 2,2 1,5 2,2 2,8 3,5 
CAT EN COMÚ+IU 2,0 1,4 3,9 2,0 2,0 
Govern de les adm. autonòmiques no 
catalanes 2,0 0,9 0,3 1,1 0,9 

Podem+Podemos 1,7 1,5 2,1 3,2 1,9 
Parlament de Catalunya 1,4 2,1 0,3 1,5 1,1 
Organismes de la Unió Europea 1,4 2,7 0,1 0,7 1,4 
Govern de les administracions locals no 
catalanes 1,0 0,6 -- -- 0,1 

Altres institucions de la Generalitat 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 
PNB 0,6 0,4 0,2 1,3 0,2 
EH Bildu 0,4 0,2 -- 0,2 0,2 
Òrgans de govern de l'administració de 
justícia 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 

Corts Generals 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 
Corona 0,2 0,2 0,2 -- 0,1 
Altres cambres legislatives 0,1 0,2 0,1 -- 0,1 
Bloc Nacionalista Valencià 0,1 0,1 -- -- -- 
VOX 0,1 -- -- 0,2 0,2 
Comú de Lleida 0,1 -- -- -- -- 
Més per Mallorca 0,1 -- -- -- -- 
Regidor/a no adscrit/a 0,1 0,1 -- -- 0,1 
BNG 0,1 -- -- -- -- 
CC -- -- -- -- 0,1 
Demòcrates de Catalunya -- -- 0,2 -- 0,3 
PxC -- 0,1 -- -- -- 
Units per avançar -- 0,2 0,1 -- 0,1 
Total 100 100 100 100 100 
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La presència d’associacions que intervenen de forma explícita en els debats polítics 

d’abast general suposa al voltant del 2% del temps total analitzat a TV3, Catalunya 

Ràdio i RAC1 i la meitat (1%) a TVE Catalunya i 8tv. TV3 registra intervencions de 7 

entitats diferents, Catalunya ràdio de 5, TVE Catalunya i RAC1, de 4 cada mitjà, i 8tv 

de 3. 

 

L’ANC i Òmnium Cultural aglutinen gairebé el 90% del temps de les entitats als mitjans 

del Grup Godó, tres quartes parts als de la CCMA i aproximadament el 60% a TVE 

Catalunya. La presència d’aquestes dues entitats està temàticament molt diversificada, 

tot i que les informacions relacionades amb mostres de suport a les persones 

empresonades o a l’estranger són les que més en concentren.  

 

L’Associació Catalana pels Drets Civils, on s’inscriuen les intervencions dels familiars 

de les persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista, 

apareix amb proporcions al voltant del 10% a tots els mitjans, excepte a RAC1 (6,5%) i 

a TVE Catalunya, que no en registra temps de paraula en la mostra analitzada. 

 

TVE Catalunya, atribueix al voltant d’una quarta part a Societat Civil Catalana. Aquesta 

entitat també apareix en la mostra de Catalunya Ràdio (5,8%). I TV3 registra temps de 

paraula de l’entitat homònima a les Illes Balears (1,1%). 

 

D’altra banda, TV3 és l’únic mitjà que atorga temps de la FAES (3,4%) i TVE 

Catalunya  ho és en relació a l’Asociación Impulso Ciudadano (10,7%) en el marc de 

les mostres analuitzades. 
 

Quadre 4. Percentatge del temps de paraula de les entitats vinculades al debat polític per canal i/o 
emissora durant el quadrimestre maig-agost 

Entitats vinculades al debat polític TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

ANC 45,1 52,5 24,1 56,8 44,8 
Òmnium Cultural 30,1 20,7 39,3 41,8 43,2 
Coord. de Primàries per la República de 
Catalunya 10,3 7,1  --  -- 5,5 

Associació Catalana pels Drets Civils 9,3 13,8  --  11,4  6,5 
FAES 3,4  --  --  --  -- 
Societat Civil Balear 1,1  --  --  --  -- 
Assemblea Sobiranista de Mallorca 0,7  -- --   --  -- 
Asociación Impulso Ciudadano  --  -- 10,7 --  --  
Societat Civil Catalana  -- 5,8 25,9  --  -- 
Total 100 100 100 100 100 
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A continuació, el quadre 5 mostra la distribució del temps de paraula entre executius i 

formacions polítiques.  

 
Quadre 5. Percentatge del temps de paraula dels governs i les forces polítiques per canal i/o 
emissora durant el quadrimestre maig-agost8 

Agrupacions TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Governs 46,2 54,3 43,4 42,0 43,2 
Govern de Catalunya 18,4 22,2 14,9 17,0 19,2 
Govern de l'Estat 16,6 18,4 16,9 19,9 14,6 
Govern de les administracions locals catalanes 5,4 6,9 4,5 2,1 4,2 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 2,8 5,1 6,9 1,9 4,2 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 2,1 0,9 0,3 1,1 0,9 
Govern de les administracions locals no 
catalanes 1,0 0,7 -- -- 0,1 

Partits 53,8 45,7 56,6 58,0 56,8 
PPC+PP 12,0 11,1 13,2 16,3 13,9 
Ciutadans+Ciudadanos 9,4 6,9 13,0 10,9 10,0 
PSC+PSOE 8,8 7,6 10,9 8,4 9,9 
PDECAT 7,1 6,1 3,3 3,5 4,9 
ERC 4,8 5,2 5,1 6,0 4,7 
JUNTSxCAT 4,1 3,0 2,4 3,0 4,4 
CUP 2,3 1,6 2,2 2,9 3,6 
CAT EN COMÚ+IU 2,1 1,5 3,9 2,0 2,1 
Podem+Podemos 1,7 1,6 2,1 3,3 2,1 
PNB 0,6 0,4 0,2 1,3 0,2 
EH Bildu 0,4 0,3 -- 0,2 0,2 
Bloc Nacionalista Valencià 0,1 0,1 -- -- -- 
VOX 0,1 -- -- 0,2 0,2 
Comú de Lleida 0,1 -- -- -- -- 
Més per Mallorca 0,1 -- -- -- -- 
Regidor/a no adscrit/a 0,1 0,1 -- -- 0,1 
BNG 0,1 -- -- -- -- 
CC -- -- -- -- 0,1 
Demòcrates de Catalunya -- -- 0,2 -- 0,3 
PxC -- 0,1 -- -- -- 
Units per avançar -- 0,3 0,1 -- 0,1 
Total 100 100 100 100 100 

 

 

  

                                                
8 Aquest quadre mostra les dades dels diferents governs i de les forces polítiques però, a diferència del quadre 3, no 
inclou la resta d’agrupacions institucionals.  
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2.2 Presència de les cambres legislatives 
 

Els epígrafs 2.2.1. 2.2.2. d’aquest capítol recullen les veus dels grups i subgrups amb 

representació parlamentària la Cambra catalana i a les Corts Generals de l’Estat en els 

informatius diaris. Val a dir que el rol desenvolupat per actors d’aquestes agrupacions 

no s’analitzen en aquest apartat en funció de l’adscripció de partit a la què pertanyen. 

 

La presència de les cambres s’aborda, a més, en el capítol 4 de l’informe, que inclou la 

relació de les connexions o retransmissions televisives en directe de les intervencions 

de representants parlamentaris durant les sessions de les cambres així com les 

entrevistes, els debats i d’altres formes d’intervenció en què participen. 

 
 

2.2.1 Parlament de Catalunya  
 

La veu del conjunt dels grups i subgrups parlamentaris de la Cambra catalana 

assoleixen uns percentatges de temps similars en tots els mitjans analitzats durant el 

segon quadrimestre del 2018: 17,7% a RAC1, 17,5% a Catalunya Ràdio, 17,1% a TVE 

Catalunya, 17% a TV3 i 15,8% a 8tv respecte del total del temps d’intervenció de les 

forces polítiques. 

 

Es tracta d’unes xifres que representen aproximadament la meitat del temps registrat 

el quadrimestre anterior. Dos factors contribueixen a explicar-ho: d’una banda, en 

aquest quadrimestre es resol la investidura de la presidència de la Generalitat després 

de tres processos fallits, amb l’atenció mediàtica consegüent que havia obtingut; de 

l’altra, la finalització del període de sessions el mes de juliol. 

 

La informació relacionada amb el procés d’investidura del president de la Generalitat 

(negociacions, proposta formal del candidat Quim Torra i celebració del debat 

d’investidura) és el tema que aglutina més temps de paraula entre els grups i subgrups 

del Parlament: entorn del 50% a RAC1 (52%), TV3 (51,7%), i TVE Catalunya (50,9%), 

el 42,6% a Catalunya Ràdio i el 33,4% a 8tv. Aquesta qüestió, juntament amb el 

consegüent procés de formació del nou Govern de Catalunya, és l’ítem que més 

notícies genera en el conjunt de la informació del quadrimestre, tal com s’indica en 

punt 3.2.1. d’aquest informe relatiu al context informatiu. Així mateix, la investidura de 

Quim Torra és objecte d’anàlisi en diversos debats i dona lloc a retransmissions 

televisives i connexions en directe. 
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Tot i que en menys proporció, l’altre tema que aplega més temps d’intervenció en 

l’àmbit parlamentari és el que es refereix a les qüestions judicials contra persones 

relacionades amb el procés independentista, sobretot pel que fa la suspensió cautelar 

dels càrrecs públics i funcions de diputats i, en menor mesura, a les accions judicials 

contra el magistrat Pablo Llarena davant de la justícia belga i del Tribunal Suprem. Les 

intervencions entorn a aquests assumptes suposen el 20,5% del temps de paraula 

dels grups i subgrups a TV3, el 20,4% a TVE Catalunya, el 16,2% a 8tv, el 13% a 

RAC1 i el 9,9% a Catalunya Ràdio. 

 

Els informatius de tots els mitjans analitzats registren temps de paraula dels cinc grups 

i els dos sugbrups del Parlament. JUNTSxCAT, com a grup parlamentari al què 

pertany el candidat a la Presidència, i C’s , com a principal grup de l’oposició, són els 

que obtenen més temps de paraula a tots els mitjans, excepte a TVE a Catalunya. En 

els informatius d’aquest canal, el Grup Parlamentari de Ciutadans és el primer per 

temps i el Grup de Catalunya en Comú Podem, el segon (amb un temps molt similar al 

Grup Socialistes i Units per Avançar). 

 

També en la majoria de mitjans (tots excepte a 8tv) el Grup Parlamentari Republicà és 

qui obté els percentatges de temps de paraula més baixos, entre el 7,1% a RAC1 i el 

3,3% a TV3. A 8tv és el subgrup del PPC qui en té menys temps de paraula. 

 

Les xifres del Grup Republicà s’expliquen, en part, perquè les informacions entorn de 

la investidura són abordades, a diferència del que succeeix amb la resta de grups, per 

dirigents del partit sense escó en la meitat de les ocasions en què intervenen 

representants de la formació, de manera que no es tenen en compte com a 

representants parlamentaris. 

 
Quadre 6. Percentatge del temps de paraula dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
per canal i/o emissora durant el quadrimestre maig-agost 

Grups parlamentaris TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Grup Parlamentari de Ciutadans 22,0 25,3 28,6 22,3 21,7 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 40,8 36,9 12,4 27,4 25,7 
Grup Parlamentari Republicà 3,3 3,9 5,6 10,6 7,1 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar 11,3 12,4 14,9 12,5 14,5 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem 7,5 8,0 15,2 11,1 10,8 

Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent 8,2 4,7 10,0 9,0 10,8 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 6,8 8,7 13,3 7,0 9,4 

Total 100 100 100 100 100 
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2.2.2 Corts generals  
 

El conjunt de les intervencions dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i/o al 

Senat9 se situa en cada mitjà entre el 10% i el 14% respecte del temps de paraula del 

total de forces polítiques durant el període analitzat: 13,9% a 8tv, entorn del 12% a 

RAC1 i a TV3 i aproximadament el 10% a TVE Catalunya i a Catalunya Ràdio.  

 

Els percentatges registrats aquest quadrimestre doblen aproximadament les xifres de 

l’anterior en tots els mitjans analitzats, principalment a causa de la rellevància 

informativa que pren la moció de censura del Grup Parlamentari Socialista al president 

del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy, i el canvi d’executiu posterior. Concretament, el 

temps de paraula dels grups parlamentaris que s’inscriu en informacions relacionades 

amb la moció de censura i la formació del nou govern de l’Estat és superior al 50% a 

tots els mitjans: del 65,7% respecte del total el temps de l’agrupació a TVE Catalunya, 

del 61,4% a TV3, del 55,2% a Catalunya Ràdio, del 51,3% a RAC1 i del 50,9% a 8tv. 

 

Tots els grups parlamentaris, amb l’excepció del Grup Socialista a 8tv, registren veu en 

tots els mitjans analitzats durant el quadrimestre. Val a dir, però, que en les 

informacions relatives a la moció de censura la veu amb més temps dels representants 

socialistes correspon a Pedro Sánchez, que no té la condició de diputat i, per tant, no 

es reflecteix en aquest epígraf. El punt que analitza les informacions en relació a 

aquest tema (3.2.2.) quantifica el temps de paraula de tots els representants d’aquesta 

formació, independentment de la seva condició o no de diputat o diputada. 

 

 
Quadre 7. Percentatge del temps de paraula dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
el Senat per canal i/o emissora durant el quadrimestre maig-agost 

Grups parlamentaris TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea 15,3 13,0 13,9 15,2 9,4 

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana 22,6 21,8 15,3 22,7 19,8 
Grup Parlamentari Mixt 14,1 10,6 16,2 11,0 12,2 

• PDECAT 13,4 9,8 16,2 11,0 11,4 
• Bloc Nacionalista Valencià 0,7 0,8 -- -- -- 
• CC --  -- -- 0,8 

Grup Parlamentari Socialista 15,0 18,3 8,3 0,0 16,1 
Grup Parlamentari Popular 13,6 16,0 20,2 16,8 17,6 
Grup Parlamentari Ciudadanos 14,8 13,1 23,1 19,9 22,4 
Grup Parlamentari Basc 4,6 7,3 2,9 14,4 2,4 
Total 100 100 100 100 100 

 

                                                
9 A efectes de simplificació i claredat en la lectura de les dades s’adopta la nomenclatura dels grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats.  
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2.3 Àmbit local  
 

La presència de representants dels governs i de les oposicions locals a Catalunya en 

els informatius analitzats del quadrimestre maig-agost varia lleugerament a cada mitjà: 

a Catalunya Ràdio i a TVE Catalunya signifiquen el 12,5% del total de temps de 

paraula d’actors polítics, a RAC1 i a TV3, entorn del 9% i a 8tv, del 4,8%. En aquest 

còmput no s’inclou les desconnexions territorials per demarcacions de TV3 (TN 

comarques) ni de Catalunya Ràdio (en el marc de l’informatiu diari Catalunya migdia). 

 

Fets noticiables de la política local no barcelonesa com la moció de censura a 

Badalona o el debat i alguns incidents entorn de l’ús de l'espai públic en relació amb la 

simbologia han contribuït a què, a diferència de les dades del quadrimestre anterior, a 

tots els mitjans (excepte TVE Catalunya), la presència de membres dels ajuntaments 

locals catalans diferents al de Barcelona és superior a la dels que pertanyen al 

consistori de la capital catalana.  

 

En relació amb l’Ajuntament de Barcelona, govern i oposició apareixen en tots els 

mitjans analitzats de la mostra tot i que el temps de paraula de l’executiu és molt 

superior (entorn del 90%) al de l’oposició en tots els casos. Aquest fet també es 

reflecteix en les entrevistes, en què els membres del govern municipal en 

protagonitzen la totalitat (punt 4.1. de l’informe). 

 

Les intervencions de representants del Govern de Barcelona fan referència a 

temàtiques diverses i els diferents mitjans n’atorguen una atenció dispar. Val a dir que 

es tracta de temes coincidents alguns dels onze ítems informatius amb més temps de 

notícia del quadrimestre analitzat al punt 3.2. de l’informe, dels quals s’ofereix una visió 

des del consistori.   

 

Així, les qüestions relacionades amb l’acollida de persones migrants apareixen com el 

tema més freqüent a 8tv i a Catalunya Ràdio i com a segona temàtica amb més temps 

de paraula a TV3, RAC1 i TVE Catalunya. En la mostra analitzada no s’ha identificat 

cap participació de l’oposició en aquesta qüestió.  

 

El debat sobre l’accés a l’habitatge, com a manifestació de la crisi econòmica,  és la 

temàtica objecte de més temps de paraula de l’executiu barceloní a TV3 i a TVE 

Catalunya; la informació entorn de l’ús de l'espai públic en relació amb la simbologia i 

els missatges que al·ludeixen a les persones empresonades o a l'estranger arran del 

procés independentista així com dels incidents relacionats amb aquest assumpte és 
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l’ítem que més temps de paraula del Govern de Barcelona aplega a RAC1 i el segon a 

Catalunya Ràdio 

 

Quant a la presència de les oposicions a Barcelona, TV3 n’inclou dels sis grups amb 

representació al consistori; TVE Catalunya presenta cinc grups més un regidor no 

adscrit; RAC1, cinc grups municipals; Catalunya Ràdio, tres i 8tv, un.  

 

La informació sobre la sessió extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 8 d’agost per abordar diversos 

temes relacionats amb seguretat i civisme a la ciutat és la que aglutina més temps de 

paraula de representants de l’oposició de Barcelona a TV3, Catalunya Ràdio i TVE 

Catalunya i se situa com a segon tema per temps a RAC1. En aquesta emissora, 

Govern i oposició municipal coincideixen en el primer tema en temps de paraula: la 

informació que tracta els incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia i 

missatges de suport a les persones empresonades o a l'estranger arran del procés 

independentista a l'espai públic i en edificis institucionals. 

 

Quant a la representació política local de la resta de Catalunya, els executius 

obtenen en la mostra analitzada més temps de paraula que els grups de l’oposició, en 

una proporció superior a les tres quartes parts del total. 

 

El debat i els incidents entorn de l’ús de l'espai públic esdevé el primer tema entre els 

executius locals a TV3 i a Catalunya Ràdio i el segon a RAC1, mentre que entre les 

oposicions se situa com a primer tema a 8tv i com a segon a Catalunya Ràdio i a 

RAC1. I pel que fa a la moció de censura a l'alcaldessa de Badalona Dolors Sabater, 

és el tema que acumula més temps dels executius a RAC1 i a TVE Catalunya i el 

segon a Catalunya Ràdio i a TV3. Les oposicions el tenen com a primer tema 

d’intervenció a TVE Catalunya, RAC1 i Catalunya Ràdio i com a segon a TV3.  
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Quadre 8. Percentatge del temps de paraula dels governs i les oposicions en l’àmbit local per canal 
i/o emissora durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupació TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Govern de l'Ajuntament de Barcelona 28,6 37,5 53,6 38,6 42,3 
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona 4,8 2,5 5,1 4,9 5,2 

• PDECAT 1,1 0,6 0,3 -- 0,7 
• Ciutadans 0,6 1,1 0,9 -- 1,0 
• ERC 0,6 -- 1,4 -- 1,1 
• PSC 1,3 -- 1,5 -- 0,5 
• PPC 0,7 0,8 0,6 -- -- 
• CUP 0,6 -- -- 4,9 1,9 
• Regidor/a no adscrit/a de 

l'Ajuntament de Barcelona -- -- 0,5 -- -- 

Govern de les administracions locals 
catalanes 56,1 50,5 34,9 41,4 41,6 

Oposició de les administracions locals 
catalanes 10,4 9,5 6,4 15,1 10,9 

• CAT EN COMÚ -- 0,4 -- -- -- 
• Ciutadans 0,9 1,8 0,9 -- 1,1 
• Comú de Lleida 0,8 -- -- -- -- 
• CUP 1,1 1,2 0,9 6,4 1,1 
• ERC 1,2 1,3 -- -- -- 
• PDECAT 0,8 -- -- -- -- 
• PPC 4,6 3,0 2,3 4,6 7,3 
• PSC 0,6 0,8 2,3 4,1 -- 
• PxC -- 0,7 -- -- -- 
• Regidor/a no adscrit/a 0,4 0,2 -- -- 1,4 

Total 100 100 100 100 100 
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3. Context informatiu de les intervencions de les agrupacions polítiques 
    (De què es parla? Qui parla de què?) 
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3.1 Context informatiu del quadrimestre 
 

L’actualitat informativa del quadrimestre maig-agost és objecte d’una atenció similar, 

en termes de temps, pels diferents mitjans analitzats i es caracteritza per una major 

diversificació en temes que durant el primer quadrimestre.  

 

Aquesta diversificació es tradueix en què onze temes superen el 2% del temps de 

notícia total en un o més dels mitjans de la mostra i, en conseqüència, formen part de 

l’anàlisi que es realitza en aquest capítol. D’altra banda, les dades de 8tv, en 

expressar-se en termes relatius, estan influenciades pel cessament de l’emissió dels 

teleinformatius a partir del 23 de juliol i, per tant, la comparació amb la resta de mitjans 

és possible només amb prevenció. 

 

En aquest context, les diferents televisions i ràdios es caracteritzen per atorgar una 

atenció informativa principal a dos temes esdevinguts durant aquest quadrimestre: la 
constitució del Govern de la Generalitat de Catalunya (el tema amb més temps 

d’informació en tots els canals i emissores), i la del nou executiu de l’Estat arran 
d’una moció de censura (el segon a tots els mitjans excepte RAC1). Aquests dos 

ítems informatius també són els temes principals de les entrevistes i els debats i es 

tracten en programes informatius especials (vegeu el capítol 4). 

 

Tot i que constitueixen ítems amb entitat pròpia, dos temes més apareixen relacionats 

amb la constitució dels dos governs. Per un banda, les informacions entorn del relleu 
de Mariano Rajoy al capdavant de la presidència del PP després de perdre la moció 

de censura, que inclouen la celebració d’un congrés extraordinari, obtenen una atenció 

mediàtica similar en termes relatius a tots els mitjans (el cinquè tema en temps a 

RAC1 i el sisè a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya).  

 

Per l’altra, el diàleg institucional entre el Govern de Catalunya (que es constitueix 

després de sis mesos d’absència) i el Govern de l’Estat. Aquest tema rep una atenció 

molt superior a TVE Catalunya que a la resta de mitjans i suposa el tercer en temps de 

notícia d’aquesta televisió (a Catalunya Ràdio és el setè i a TV3 i RAC1, el vuitè).  

 

Dos temes que ja apareixien entre els principals durant el quadrimestre anterior també 

obtenen una atenció mediàtica elevada a tots els mitjans. Les notícies derivades de la 
causa judicial contra persones relacionades amb el procés independentista 

constitueixen la segona informació en temps a RAC1, tercera a TV3 i a Catalunya 

Ràdio i quarta a TVE Catalunya. També entre els primers ítems amb més temps (quart 
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a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 i cinquè a TVE Catalunya) apareixen les informacions 

entorn als actes de suport a les persones empresonades o a l’estranger arran del 

procés independentista i amb el debat sobre l’ús de la simbologia política en l’espai 

públic. 

 

Com cada estiu, el temps dedicat a les notícies sobre el fenomen migratori 
s’incrementa a tots els mitjans analitzats. Durant aquest quadrimestre, a la raó 

estacional (l’increment del nombre d’arribades al Mediterrani a causa de les millors 

condicions meteorològiques) s’afegeix un fet conjuntural amb repercussió en el debat 

polític: el desembarcament de dos vaixells d’ONGs amb persones rescatades a ports 

de l’Estat. Així, aquest tema és el cinquè en temps de paraula a TV3 i Catalunya Ràdio 

i el setè a TVE Catalunya i RAC1. 

 

Amb menys atenció informativa, però amb continuïtat respecte del quadrimestre 

anterior, apareixen dos temes: les notícies entorn de casos de presumpta corrupció i 
als aspectes derivats de la crisi econòmica. 
 
Quant a la informació sobre presumpta corrupció s’observa una atenció dispar entre 

els mitjans. Com durant el primer quadrimestre, TVE a Catalunya presenta uns 

percentatges de temps de notícia notablement inferior a la resta de mitjans, mentre 

que RAC1 en dedica molt per sobre.  Les informacions derivades de la crisi econòmica 

obtenen una presència inferior a la registrada durant el primer quadrimestre, però amb 

una presència similar a tots els mitjans. 

 

Aquest quadrimestre apareix la violència masclista com a tema subjecte al debat 

dels actors polítics. Aquestes informacions reben una atenció molt superior a TV3  i 

molt inferior a TVE Catalunya que a la resta de mitjans. 

 

Finalment, les informacions entorn de la recuperació de la memòria històrica 

apareixen entre els onze temes amb més temps a causa, principalment, de la proposta 

del Govern de l’Estat d’exhumació de les restes del general Franco del Valle de los 

Caídos. En aquest tema RAC1 se situa molt per sobre de la resta de mitjans, en 

proporció de temps dedicat, i TVE Catalunya per sota. 

 

El tractament d’aquests temes pels diferents mitjans s’aborda de manera més extensa 

i de manera individualitzada en els epígrafs que segueixen. 
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Quadre 9. Percentatge del temps de notícia dels principals ítems informatius per canal i/o emissora 
durant el quadrimestre maig-agost 

Temes principals TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Informacions entorn de la investidura de qui ostenti la 
presidència de la Generalitat i la formació del nou 
Govern de Catalunya presidit per Quim Torra 

9,7 9,1 13,3 17,0 13,2 

Informacions entorn de la moció de censura del Grup 
Parlamentari Socialista a Mariano Rajoy i la formació del 
nou Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez 

7,9 8,1 8,3 12,8 8,9 

Informacions derivades de la causa judicial conjunta 
contra persones relacionades amb el procés 
independentista 

7,5 7,9 7,2 9,5 9,8 

Informacions entorn dels actes de suport a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista i el debat sobre l’ús de simbologia 
política en l’espai públic 

6,2 5,8 5,8 4,1 6,7 

Informacions relacionades amb el fenomen migratori i la 
seva gestió 4,7 4,4 3,3 2,9 3,6 

Informacions entorn del relleu de Mariano Rajoy al 
capdavant de la presidència del PP 4,3 3,8 3,8 9,2 4,8 

Informacions sobre casos de presumpta corrupció 3,9 2,4 1,5 3,8 4,7 

Informacions entorn del diàleg institucional entre el 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 3,4 3,8 7,4 3,9 3,2 

Informacions sobre violència masclista 2,5 1,7 0,7 1,2 1,6 

Informacions sobre aspectes derivats de la crisi 
econòmica 2,1 1,8 2,1 0,9 1,9 

Informacions sobre recuperació de la memòria històrica 2,1 1,6 0,8 1,6 2,8 

Resta d’informacions 45,8 49,8 45,8 33,0 38,8 

Total 100 100 100 100 100 
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3.2 Anàlisi dels principals ítems informatius  
 

En el conjunt d’informacions de la mostra estudiada s’han determinat diversos ítems 

que han aglutinat més atenció informativa. Per cada un d’ells, se n’analitza la 

presència de les diferents veus polítiques i de les entitats vinculades al debat públic, 

fet que contribueix a contextualitzar la presència relativa de cada agrupació. 

 

A continuació es detalla cada un dels ítems per mitjà, on s’explicita si és el cas, les 

notícies que el conformen i el percentatge de temps de paraula de cada agrupació. 

 

3.2.1 Informacions entorn de la investidura de qui ostenti la presidència de la 
Generalitat i la formació del nou Govern de Catalunya presidit per Quim 
Torra 

 

La investidura del president de la Generalitat i la posterior formació del nou executiu 

presidit per Quim Torra és el tema que més volum informatiu aplega en tots els mitjans 

analitzats i representa respecte del total del temps de notícia entre el 9% i el 10% a 

TV3 i a Catalunya Ràdio i  entorn del 13% a TVE Catalunya i a RAC1. A 8tv la xifra és 

del 17%, tot i que en no emetre informatius entre 23 de juliol i el 31 d’agost no fa 

possible la comparació en els mateixos termes. 

 

A més de ser el principal tema per temps de notícia, la investidura i la formació del nou 

Govern català és l’assumpte que s’aborda més en les entrevistes realitzades a  tots els 

mitjans, excepte a 8tv. (punt 4.1 de l’informe).  

 

En les informacions sobre el conjunt d’aquesta temàtica, tots els mitjans analitzats 

coincideixen a atorgar més atenció a les notícies que se centren en la constitució del 

nou executiu català i les reaccions al respecte. TV3, que és l’únic mitjà en què aquesta 

qüestió no supera la meitat del temps total de l’ítem, es diferencia de la resta perquè 

dedica aproximadament un terç del temps de notícia a informar sobre el debat 

d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya del 12 i el 14 de maig. D’altra 

banda, aquesta qüestió també és tractada mitjançant connexions en directe amb 

l’hemicicle per la majoria dels mitjans analitzats (punt 4.4). 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, RAC1 inclou la presència de 16 agrupacions 

polítiques diferents, TV3 i TVE Catalunya de 15, Catalunya Ràdio de 12 i 8tv d’11. En 

tots els mitjans s’inclou temps de paraula dels cinc grups i els dos subgrups 

parlamentaris de la Cambra catalana. 
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Les agrupacions amb més temps de paraula en cada mitjà varia en cada cas. TV3, 

que és el mitjà que dedica més atenció mediàtica al debat d’investidura, situa en 

primer lloc per temps de paraula els representants de les formacions que presenten la 

candidatura, JUNTSxCAT i PDECAT, seguits pel primer grup de l’oposició, 

Ciutadans+Ciudadanos. Catalunya Ràdio també registra el percentatge més elevat 

entre els membres de JUNTSxCAT i PDECAT però els segueix en temps el Govern de 

Catalunya. A RAC1, on el temps de notícia dedicat a la constitució del nou executiu és 

molt superior a la resta de temes que conformen l’ítem informatiu, l’executiu català 

acumula una quarta part del temps de paraula. En canvi, a TVE Catalunya les tres 

primeres agrupacions per temps d’intervenció corresponen als grups de l’oposició, 

Ciutadans+Ciudadanos, PSC+PSOE i PPC+PP i a 8tv PSC+PSOE i 

Ciutadans+Ciudadanos ocupen els dos primers llocs i el Govern de l’Estat, el tercer. 

 

La distribució del temps de les forces polítiques també mostra algunes diferències 

entre mitjans en relació amb el posicionament del vot respecte de la investidura de 

Quim Torra. A TV3, les formacions incloses entre les que hi van votar a favor i les que 

ho van fer en contra acumulen un percentatge de temps de paraula similar (34,9% i 

33,1%, respectivament). A Catalunya Ràdio els partidaris de la investidura aglutinen 

més temps (33,9% contra el 21,3%). I a la resta de mitjans, les forces polítiques que hi 

van votar en contra superen a les que són favorables a la investidura: 54,5% contra 

15,4% a TVE Catalunya, 49,9% contra 13,7% a 8tv i 32,5% contra 24,8% a RAC1. 
  

Quadre 10. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la investidura de qui 
ostenti la presidència de la Generalitat i la formació del nou Govern de Catalunya presidit per Quim 
Torra 

Informacions entorn de la investidura de qui ostenti 
la presidència de la Generalitat i la formació del nou 

Govern de Catalunya presidit per Quim Torra 
TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Procés de formació i constitució del nou Govern de 
la Generalitat de Catalunya presidit per Quim Torra i 
reaccions des de diferents àmbits 

4,2 4,9 7,7 9,6 8,2 

Debat d'investidura del president de la Generalitat de 
Catalunya (12 i 14 de maig) 3,0 1,5 2,2 1,6 2,8 

Informacions entorn a les negociacions per a la 
investidura de qui ostenti la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya 

1,2 1,2 1,5 1,3 0,8 

Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser 
investit president de la Generalitat de Catalunya i 
reaccions des de diferents àmbits 

1,0 0,9 0,4 1,7 0,5 

Debat entorn d'una eventual investidura a distància de 
qui ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya 0,3 0,6 1,4 2,8 0,9 

Total 9,7 9,1 13,3 17,0 13,2 
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Quadre 11. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la 
investidura de qui ostenti la presidència de la Generalitat i la formació del nou Govern de 
Catalunya presidit per Quim Torra 

 Canal/emissora % de temps de 
notícia 

Temps de paraula 
 Agrupació % 
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 TV3 9,7% 

JUNTSxCAT 19,0 
Ciutadans+Ciudadanos 13,6 
PDECAT 11,8 
PSC + PSOE 11,6 
Govern de Catalunya 11,0 
Govern de l'Estat 9,2 
CUP 7,1 
PPC + PP 4,2 
ERC 4,1 
CAT EN COMÚ+IU 3,0 
ANC 2,3 
Parlament de Catalunya 1,4 
Podem + Podemos 0,7 
FAES 0,6 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,2 

Catalunya Ràdio 9,1% 

Govern de Catalunya 20,5 
JUNTSxCAT 19,2 
Govern de l'Estat 16,8 
PDECAT 10,7 
Ciutadans+Ciudadanos 9,2 
PSC + PSOE 7,1 
CUP 5,1 
ERC 4,0 
CAT EN COMÚ+IU 2,5 
PPC + PP 2,5 
Parlament de Catalunya 1,4 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 1,0 

TVE Catalunya 13,3% 

Ciutadans+Ciudadanos 18,0 
PSC + PSOE 13,6 
PPC + PP 12,5 
Govern de Catalunya 11,2 
Govern de l'Estat 9,0 
CAT EN COMÚ+IU 7,5 
CUP 6,3 
ERC 6,3 
PDECAT 4,7 
JUNTSxCAT 3,8 
Podem + Podemos 2,9 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 1,5 
Societat Civil Catalana 1,0 
Parlament de Catalunya 1,0 
Demòcrates de Catalunya 0,6 

8tv 17% 

PSC + PSOE 19,2 
Ciutadans+Ciudadanos 19,1 
Govern de l'Estat 16,3 
Govern de Catalunya 10,2 
JUNTSxCAT 8,2 
CAT EN COMÚ+IU 6,1 
CUP 5,8 
PPC + PP 5,5 
Parlament de Catalunya 4,2 
PDECAT 4,0 
ERC 1,5 

RAC1 13,2% 

Govern de Catalunya 24,6 
JUNTSxCAT 14,3 
PSC + PSOE 10,8 
Ciutadans+Ciudadanos 9,7 
CUP 8,3 
PPC + PP 8,1 
Govern de l'Estat 7,5 
ERC 4,8 
PDECAT 3,9 
CAT EN COMÚ+IU 3,6 
Demòcrates de Catalunya 1,8 
Parlament de Catalunya 0,8 
Govern de les administracions locals catalanes 0,7 
ANC 0,5 
Podem + Podemos 0,3 
Organismes de la Unió Europea 0,1 
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3.2.2 Informacions entorn de la moció de censura a Mariano Rajoy i la formació 
del nou Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez 

 

La informació que fa referència a la moció de censura a Mariano Rajoy i a la formació 

d’un nou Govern de l’Estat es distribueix percentualment de manera similar en tots els 

mitjans de la mostra. Amb l’excepció de les xifres registrades a 8tv a causa de la no 

emissió del seu informatiu entre el 23 de juliol i el 31 d’agost, la proporció que les 

cadenes i emissores dediquen a aquest tema se situa entorn del 8% respecte del 

conjunt de la informació analitzada del quadrimestre. 

 

Dins d’aquest ítem, el pes de les temàtiques de les notícies que el composen també és 

força homogeni en tots els mitjans: la qüestió que concentra la major part del temps de 

notícia en totes les cadenes i emissores és la moció de censura. Amb un quart del 

temps total el segueix en cada mitjà la informació que al·ludeix a la formació i la 

constitució  del nou Govern i, amb un volum informatiu inferior, les peces que aborden 

els primers actes públics del nou president del Govern de l’Estat Pedro Sánchez.  

 

Cal tenir en compte, a més, que tots els mitjans analitzats en aquest informe, excepte 

TVE Catalunya, que té caràcter de desconnexió territorial, emeten en directe parcial o 

totalment les sessions del Ple del Congrés en què es debat la moció de censura i que 

TV3, el 3/24 i RAC1 van incloure en la seva programació connexions i/o retransmissions 

de la presa de possessió de Pedro Sánchez (vegeu punt 4 de l’informe i l’Annex 4. 

Retransmissions televisives  i Annex 5. Altres formes d’intervenció). 

 

En relació amb el nombre de veus diferents, RAC1 és el mitjà que més n’aporta (18), la 

segueix Catalunya Ràdio amb 15, TV3 i TVE Catalunya amb 14 i 8tv amb 11. En tots els 

casos, el Govern de l’Estat (tant el que és objecte de la moció de censura com el que es 

constitueix de nou) i PSC+PSOE (com a formació que presenta l’alternativa) són les 

agrupacions que registren, amb diferència, més temps de paraula. 

 

L’agrupació del Govern de l’Estat inclou en aquest ítem informatiu el temps de paraula 

dels dos gabinets diferents que coincideixen en el quadrimestre analitzat: les 

intervencions de membres de l’executiu de Mariano Rajoy s’inscriuen dins de les 

notícies sobre la moció de censura i les dels representants de l’equip governamental 

encapçalat per Pedro Sánchez, en les que guarden relació amb la formació i la 

constitució del nou executiu. La proporció del temps de paraula en aquest ítem del 

Govern presidit per Mariano Rajoy és gairebé idèntica a la que registra el de Pedro 
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Sánchez a TV3 i a RAC1, mentre que a la resta de mitjans l’executiu de Pedro Sánchez 

acumula entorn de dues terceres parts del total. 

 

Totes les formacions polítiques que integren els sis grups parlamentaris propis a les 

Corts registren temps de paraula en aquest ítem informatiu en tots els mitjans de la 

mostra.  La presència de les forces que formen part del Grup Mixt varia en funció del 

canal o emissora: a TV3 i a Catalunya Ràdio es comptabilitza temps de paraula del 

PDECAT i del Bloc Nacionalista Valencià; a RAC1, del PDECAT i de CC i a TVE 

Catalunya i a 8tv, del PDECAT. 

 

 

 
Quadre 12. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la moció de censura a 
Mariano Rajoy i la formació del nou Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez 

Informacions entorn de la moció de censura a 
Mariano Rajoy i la formació del nou Govern de 

l’Estat presidit per Pedro Sánchez 
TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Informacions sobre la moció de censura del Grup 
Parlamentari Socialista al president del Govern de 
l'Estat, Mariano Rajoy 

5,3 5,8 5,3 9,6 6,3 

Procés de formació i constitució del nou Govern de 
l'Estat espanyol presidit per Pedro Sánchez i reaccions 
des de diferents àmbits 

2,0 1,9 2,1 2,6 2,1 

Pedro Sánchez intervé per primer cop com a president 
del Govern de l'Estat en les sessions de control al 
Senat i al Congrés dels Diputats 

0,3 0,1 0,2 --  0,1 

Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels 
Diputats el seu programa de govern 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 

Pedro Sánchez ofereix la seva primera entrevista 
televisiva com a nou president del Govern de l'Estat 0,1 -- 0,3  --  -- 

Total 7,9 8,1 8,3 12,8 8,9 
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Quadre 13. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la moció 
de censura a Mariano Rajoy i la formació del nou Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez 

 Canal/emissora % de temps de 
notícia 
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 Agrupació % 
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TV3 7,9% 

Govern de l'Estat 30,4 
PSC + PSOE 24,8 
ERC 7,6 
Ciutadans+Ciudadanos 7,4 
PPC + PP 6,9 
Podem + Podemos 6,5 
PDECAT 5,3 
PNB 3,5 
CAT EN COMÚ+IU 2,4 
JUNTSxCAT 1,7 
Corts Generals 1,2 
Govern de Catalunya 1,1 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,7 
Bloc Nacionalista Valencià 0,4 

Catalunya Ràdio 8,1% 

Govern de l'Estat 29,1 
PSC + PSOE 28,3 
ERC 9,2 
PPC + PP 8,8 
PDECAT 6,7 
Podem + Podemos 5,0 
Ciutadans+Ciudadanos 3,1 
Corts Generals 2,4 
CAT EN COMÚ+IU 1,5 
JUNTSxCAT 1,3 
Units per Avançar 1,0 
Organismes de la Unió Europea 1,0 
Govern de Catalunya 1,0 
PNB 0,9 
Bloc Nacionalista Valencià 0,5 

TVE Catalunya 8,3% 

Govern de l'Estat 28,1 
PSC + PSOE 19,0 
Ciutadans+Ciudadanos 12,5 
PPC + PP 9,0 
ERC 7,2 
PDECAT 6,9 
Podem + Podemos 5,0 
JUNTSxCAT 3,4 
CAT EN COMÚ+IU 2,3 
Govern de Catalunya 2,2 
Units per Avançar 1,4 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 1,3 
PNB 0,9 
Corts Generals 0,9 

8tv 12,8% 

PSC + PSOE 25,0 
Govern de l'Estat 14,9 
ERC 11,6 
PPC + PP 10,0 
PDECAT 10,0 
Podem + Podemos 7,5 
Ciutadans+Ciudadanos 6,7 
PNB 5,9 
Govern de Catalunya 4,7 
JUNTSxCAT 3,1 
Corts Generals 0,7 

RAC1 8,9% 

PSC + PSOE 28,7 
Govern de l'Estat 27,1 
PPC + PP 8,4 
ERC 8,0 
Ciutadans+Ciudadanos 6,5 
PDECAT 5,3 
Podem + Podemos 4,5 
PNB 2,2 
JUNTSxCAT 1,9 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,3 
Organismes de la Unió Europea 1,2 
CUP 1,2 
EH Bildu 1,0 
Govern de Catalunya 0,8 
CC 0,6 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 0,6 
CAT EN COMÚ+IU 0,5 
Corts Generals 0,2 
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3.2.3 Informacions derivades de la causa judicial conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista 

 

Les notícies derivades de la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb 

el procés independentista suposen gairebé el 10% de la informació analitzada a 8tv i a 

RAC1 i entre el 7% i el 8% a la resta de mitjans. En el marc d’aquestes informacions, les 

referides al trasllat de les persones empresonades a centres penitenciaris de Catalunya 

durant el mes de juliol són les que ocupen més temps en tots els casos. 

 

El cinc mitjans analitzats també presenten, en termes generals, una distribució força 

similar dels següents tres temes més rellevants: la  suspensió cautelar dels càrrecs 

públics i funcions de sis diputats per part del Tribunal Suprem i la seva repercussió en la 

dinàmica parlamentària; els aspectes que al·ludeixen a la instrucció de la causa i la 

decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein d’autoritzar l’extradició de Carles 

Puigdemont per un presumpte delicte de malversació però no de rebel·lió. 

 

Més enllà d’aquests quatre temes TVE Catalunya atorga una atenció informativa menor 

que la resta de  mitjans a les accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena (la dada 

de 8tv en aquest tema no és comparable a causa de la no emissió d’informatius durant 

l’agost) i a la retirada de les ordres europees de detenció contra alguns dirigents polítics. 

 

Pel que fa al temps de paraula, TV3 i RAC1 són els mitjans amb més diversitat de veus 

(18 en cada cas), seguits per Catalunya Ràdio (14), TVE Catalunya (12) i 8tv (10). 

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació que, individualment considerada, aglutina més 

temps de paraula a TV3 i 8tv i registra percentatges similars als de l’executiu estatal en 

les dues emissores de ràdio. Per contra, el Govern de l’Estat és qui registra un 

percentatge clarament més elevat a TVE Catalunya. Tots dos executius intervenen en la 

major part dels temes que configuren aquest ítem informatiu però el trasllat penitenciari 

és el tema que més temps suma en tots dos casos. 

 

Malgrat que la primera agrupació per temps sigui governamental en els cinc mitjans 

analitzats, el temps de paraula del conjunt de formacions polítiques és majoritari en tots 

els casos. TV3 i Catalunya Ràdio inclouen intervencions de 9 formacions; TVE 

Catalunya i RAC1, de 8; i 8tv, de 7.  
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Si es comptabilitza exclusivament el temps de paraula de les forces polítiques, a TV3, 

Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1 gairebé la meitat correspon a aquelles que tenen persones 

empresonades o a l’estranger (el conjunt de PDECAT i JUNTSxCAT, ERC i la CUP), 

mentre que a TVE Catalunya aquesta dada és menor (aproximadament un terç). 

 

Tot i que amb una presència limitada des del punt de vista quantitatiu, tres dels mitjans 

analitzats registren temps de paraula d’entitats que intervenen en el debat polític: TV3 i 

RAC1 inclouen intervencions de l’Associació Catalana pels drets Civils, l’ANC i Òmnium 

Cultural, amb un pes relatiu acumulat del 4,2% i el 4,9%, respectivament. I a Catalunya 

Ràdio, l’Associació Catalana pels drets Civils obté l’1,4%. 

 

La vessant judicial del procés independentista a Catalunya ha estat objecte de dos 

debats monogràfics a 8tv; s’ha abordat en el marc d’entrevistes a TV3, Catalunya Ràdio, 

8tv i RAC1, tant a familiars de les persones empresonades o a l’estranger que integren 

l’Associació Catalana pels Drets Civil com a membres d’Òmnium Cultural com a 

representants polítics; i se n’ha informat també a través de connexions i  

retransmissions en directe de rodes de premsa per valorar qüestions com el trasllat a 

presons catalanes o la suspensió de cautelar dels càrrecs públics i funcions d’alguns 

diputats del Parlament, entre d’altres (vegeu capítol 4 i annexos 2 a 5). 
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Quadre 14. Percentatge del temps de notícia de les informacions derivades de la causa judicial 
conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista 

 
Informacions derivades de la causa judicial conjunta 

contra persones relacionades amb el procés 
independentista 

TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Informacions entorn del trasllat de les persones 
empresonades arran del procés independentista a 
centres penitenciaris de Catalunya 

1,5 2,3 2,1 3,2 3,2 

Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs 
públics i funcions dels diputats Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i 
Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 

1,5 1,4 1,7 1,9 1,3 

Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta 
contra persones relacionades amb el procés 
independentista per presumptes fets connexos 

1,5 1,6 1,1 1,6 1,9 

Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència 
de Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles 
Puigdemont i reaccions al respecte 

1,1 0,7 1,3 1,7 1,0 

Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena 
davant de la justícia belga i del Tribunal Suprem 1,0 1,4 0,3 0,2 1,2 

Retirada de les ordres europees de detenció dictades 
el 3 de novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per 
l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont, Toni 
Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Marta 
Rovira 

0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 

Institucions Penitenciàries obre una investigació per 
esclarir la gravació d’unes imatges d’Oriol Junqueras, 
Raül Romeva i Joaquim Forn a l'interior de la presó 
d'Estremera, difoses pel diari Ara 

0,3  --  -- 0,3 0,5 

Informacions relacionades amb el cost de l'1-O i les 
acusacions sobre el seu finançament  0,2 0,1 0,5  -- 0,2 

Debat entorn de les conseqüències polítiques de la 
futura sentència en la causa conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Total 7,5 7,9 7,2 9,5 9,8 
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Quadre 15. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions derivades de la 
causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista 

 
Canal/emissora % de temps de 

notícia 
Temps de paraula 
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TV3 7,5% 

Govern de Catalunya 14,8 
Ciutadans+Ciudadanos 13,2 
PDECAT 13,1 
PPC + PP 9,7 
Govern de l'Estat 9,1 
ERC 9,0 
JUNTSxCAT 5,6 
Parlament de Catalunya 5,2 
CAT EN COMÚ+IU 4,9 
CUP 4,1 
PSC + PSOE 3,3 
Associació Catalana pel Drets Civils 2,1 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1,9 
ANC 1,3 
Altres institucions de la Generalitat 1,2 
Òmnium Cultural 0,8 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 0,4 
Podem + Podemos 0,3 

Catalunya Ràdio 7,9% 

Govern de Catalunya 18,9 
Govern de l'Estat 18,8 
PDECAT 12,6 
ERC 12,0 
PPC + PP 8,9 
Ciutadans+Ciudadanos 8,4 
Parlament de Catalunya 5,6 
PSC + PSOE 4,9 
JUNTSxCAT 2,6 
CAT EN COMÚ+IU 2,1 
Podem + Podemos 2,0 
Associació Catalana pel Drets Civils 1,4 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1,2 
CUP 0,5 

TVE Catalunya 7,2% 

Govern de l'Estat 22,3 
Ciutadans+Ciudadanos 16,9 
PSC + PSOE 10,8 
Govern de Catalunya 9,7 
PPC + PP 9,5 
CAT EN COMÚ+IU 8,8 
ERC 8,5 
CUP 4,9 
JUNTSxCAT 4,5 
Parlament de Catalunya 1,5 
PDECAT 1,4 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1,2 

8tv 9,5% 

Govern de Catalunya 29,7 
ERC 14,4 
Ciutadans+Ciudadanos 12,6 
PPC + PP 10,6 
Govern de l'Estat 9,1 
CAT EN COMÚ+IU 8,9 
CUP 7,7 
Parlament de Catalunya 3,6 
PDECAT 1,8 
JUNTSxCAT 1,6 

RAC1 9,8% 

Govern de Catalunya 15,9 
Govern de l'Estat 14,5 
Ciutadans+Ciudadanos 9,5 
PPC + PP 8,7 
JUNTSxCAT 8,2 
ERC 7,5 
PDECAT 6,3 
CAT EN COMÚ+IU 5,8 
Parlament de Catalunya 5,7 
PSC + PSOE 5,3 
CUP 3,5 
Òmnium Cultural 2,8 
Associació Catalana pel Drets Civils 1,5 
Organismes de la Unió Europea 1,4 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 1,2 
Govern de les administracions locals catalanes 1,0 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 0,9 
ANC 0,6 
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3.2.4 Informacions sobre mostres de suport a les persones empresonades o a 
l’estranger arran del procés independentista i sobre el debat entorn de l’ús 
de l’espai públic 

 

El conjunt d’informacions que guarden relació amb les mostres de suport a les persones 

empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a Catalunya, incloses 

les reaccions d’aquelles persones o col·lectius que no les compateixen, aglutinen un 

percentatge de temps de notícia homogeni, entorn del 6% del total d’informacions que 

configuren la mostra a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, i del 4%, a 8tv (que no 

emet informatius diaris a partir del 23 de juliol).  

 

Aquest grup de notícies inclou alguns aspectes que s’han incorporat al debat polític de 

forma progressiva durant aquest quadrimestre i que es localitzen, majoritàriament, a 

l’agost: d’una banda, les accions d’instal·lació i/o retirada de simbologia i missatges de 

suport (principalment llaços grocs) però també els incidents al voltant d’aquestes 

accions, el debat entorn de les actuacions policials en aquest marc i, sobretot, el debat 

sobre l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques.  

 

Precisament les informacions inscrites en el debat entorn de l’ús de l’espai públic, 

generat fonamentalment arran de la instal·lació i retirada de llaços grocs, suposen el 

grup quantitativament més significatiu a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya i el 

segon a RAC1. A 8tv, que no va emetre informatius diaris durant el mes d’agost -quan 

es concentra el gruix d’aquestes informacions- aquest debat suposa el tercer tema per 

temps. 

 

RAC1 és l’únic mitjà que registra com a primer tema els incidents i la presumpta 

agressió a una dona al parc de la Ciutadella de Barcelona és l’incident concret que 

suma més temps. 

 

8tv, en canvi, posa el focus informatiu en les visites de dirigents polítics a les persones 

empresonades o a l’estranger, que suposen gairebé la meitat del temps total mentre que 

a la resta de mitjans suposen al voltant d’una desena part. Aquesta particularitat té 

relació, en bona part, a la no emissió d’informatius durant el mes d’agost. 

 

D’altra banda, en la mostra analitzada de TVE Catalunya s’observa una distribució 

temàtica que difereix de la resta de mitjans en dos aspectes: no incorpora informacions 

sobre actes i mostres de suport de col·lectius diversos a les persones empresonades o 
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a l'estranger i atorga una atenció informativa més elevada a les actuacions policials al 

voltant de la instal·lació o retirada de símbols i missatges polítics. 

 

Quant al repartiment del temps de paraula, tots els mitjans (excepte 8tv, que presenta 

patró diferent) atorguen un gran protagonisme a C’s i a l’executiu català. Aquestes dues 

agrupacions acumulen, conjuntament, al voltant d’una tercera part del total en tots els 

casos. A TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 totes dues registren un percentatge similar entre 

si, mentre que a TVE Catalunya C’s obté 7 punts més que el Govern de Catalunya. 

 

Més enllà d’aquest tret comú, TV3 i Catalunya Ràdio presenten la particularitat d’atorgar 

una proporció significativa als executius locals. En aquest sentit, TV3 emet una peça 

centrada en el paper dels ajuntaments en el control dels símbols en l'espai públic. 

 

TVE Catalunya se singularitza per ser l’únic mitjà on PPC+PP és l’agrupació amb més 

temps de paraula amb gairebé el 22% del total (a TV3, 8tv i RAC1 registra entorn del 

10% i, a Catalunya Ràdio, el 3,7%). 

 

Catalunya Ràdio és el mitjà que incorpora la veu de més entitats diferents (la de l’ANC, 

Òmnium Cultural, l’Assoc. Catalana pels Drets Civils i Societat Civil Catalana) i on 

aquestes aglutinen una proporció de temps de paraula més elevada (11,3% del total, 

conjuntament). TV3 i RAC1 coincideixen a incloure intervencions de l’ANC i d’Òmnium 

Cultural, amb una proporció acumulada del 2,6% a la televisió i del 7,5% a l’emissora de 

ràdio. I a la mostra analitzada de TVE Catalunya se’n registra de l’Asociación Impulso 

Ciudadano, amb un l’1,5%. 

 

Val a dir que tots els mitjans analitzats han abordat, en major o menor mesura, el debat 

sobre l’ús de l’espai públic en relació amb la simbologia i els missatges de caràcter 

polític a través d’entrevistes a representants d’executius locals i de dirigents de forces 

polítiques. D’altra banda, TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 inclouen entrevistes sobre la 

manifestació del 14 de juliol amb el lema "Ni presó ni exili, us volem a casa" a 

representants d’entitats convocats, concretament l’ANC i l’Associació Catalana pel Drets 

Civils (vegeu epígraf 4.1.). 
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Quadre 16. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre mostres de suport a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista i sobre el debat entorn de 
l’ús de l’espai públic 

Informacions sobre mostres de suport a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del 
procés independentista i sobre el debat entorn de 

l’ús de l’espai públic 
TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb 
connotacions polítiques 2,2 2,0 2,4 0,8 1,7 

Informacions sobre actes i mostres de suport de 
col·lectius diversos a les persones empresonades o a 
l'estranger arran del procés independentista a Catalunya 

1,1 0,8 -- 1,5 0,7 

Informacions sobre visites de dirigents polítics a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del 
procés independentista a Catalunya 

0,9 0,6 0,7 1,9 0,8 

Debat entorn de les actuacions policials en relació 
amb la instal·lació o retirada de simbologia i missatges 
de suport a les persones empresonades o a l'estranger 
arran del procés independentista 

0,8 1,1 1,9 --  1,1 

Incidents entorn de la instal·lació o la retirada de 
simbologia i missatges de suport a les persones 
empresonades o a l'estranger arran del procés 
independentista a l'espai públic i en edificis institucionals  

0,8 0,8 0,6  -- 2,1 

Accions d’instal·lació o retirada de simbologia i 
missatges de suport a les persones empresonades o a 
l'estranger arran del procés independentista a l'espai 
públic i en edificis institucionals  

0,4 0,5 0,3  -- 0,4 

Total 6,2 5,8 5,8 4,1 6,7 
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Quadre 17. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre mostres de 
suport a les persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista i sobre el 
debat entorn de l’ús de l’espai públic 
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TV3 6,2% 

Govern de Catalunya 20,9 
Ciutadans+Ciudadanos 20,9 
Govern de les administracions locals catalanes 11,5 
PPC + PP 9,1 
Parlament de Catalunya 6,6 
PSC + PSOE 5,6 
ERC 4,5 
Podem + Podemos 3,1 
PDECAT 2,8 
CAT EN COMÚ+IU 2,6 
JUNTSxCAT 2,2 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 2,1 
Altres institucions de la Generalitat 1,9 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1,9 
ANC 1,8 
CUP 1,8 
Òmnium Cultural 0,8 

Catalunya Ràdio 5,8% 

Ciutadans+Ciudadanos 15,5 
Govern de Catalunya 15,4 
Govern de les administracions locals catalanes 11,2 
ERC 10,4 
Parlament de Catalunya 7,1 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 6,2 
ANC 6,0 
Podem + Podemos 3,8 
PPC + PP 3,7 
PSC + PSOE 3,6 
CUP 3,4 
Govern de l'Estat 3,3 
PDECAT 2,2 
Òmnium Cultural 2,1 
Associació Catalana pels Drets Civils 2,1 
CAT EN COMÚ+IU 1,6 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1,4 
Societat Civil Catalana 1,1 

TVE Catalunya 5,8% 

PPC + PP 21,9 
Ciutadans+Ciudadanos 21,2 
Govern de Catalunya 13,5 
Govern de l'Estat 10,7 
PSC + PSOE 10,5 
ERC 4,3 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 4,2 
Podem + Podemos 3,1 
CUP 2,8 
PDECAT 2,3 
JUNTSxCAT 2,2 
Asociación Impulso Ciudadano 1,5 
Govern de les administracions locals catalanes 1,0 
Parlament de Catalunya 0,8 
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8tv 4,1% 

Govern de Catalunya 38,0 
CUP 11,8 
JUNTSxCAT 9,6 
Parlament de Catalunya 9,6 
PPC + PP 9,1 
Ciutadans+Ciudadanos 6,4 
Associació Catalana pels Drets Civils 4,8 
Podem + Podemos 6,4 
Govern de les administracions locals catalanes 4,3 

RAC1 6,7% 

Ciutadans+Ciudadanos 18,8 
Govern de Catalunya 16,3 
PPC + PP 10,0 
CUP 9,0 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 8,6 
PDECAT 5,7 
Govern de les administracions locals catalanes 5,5 
Govern de l'Estat 5,0 
ERC 4,5 
Òmnium Cultural 4,0 
ANC 3,5 
PSC + PSOE 3,2 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 3,0 
Parlament de Catalunya 1,7 
JUNTSxCAT 1,4 
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3.2.5 Informacions relacionades amb el fenomen migratori i la seva gestió 
 

Aquest quadrimestre es constata un increment del debat entorn del fenomen migratori i 

la seva gestió, que el situa entre els principals temes de l’actualitat política. Aquest 

repunt es deu, principalment, a dos factors: d’una banda l’augment d’episodis d’arribada 

de persones que migren a Europa coincidint amb període estival i, d’altra banda, el 

desembarcament de la flota de l’Aquarius al port de València. Així, les notícies entorn 

del fet migratori suposen el 4,7% de les informacions emeses a la mostra analitzada de 

TV3, el 4,4% a Catalunya Ràdio, el 3,6% a RAC1, el 3,3% a TVE Catalunya i el 2,9% a 

8tv (que no emet informatius a l’agost). 

 

TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 diversifiquen el relat informatiu sobre el fet migratori i 

assignen un pes percentual similar a diferents aspectes: les polítiques i iniciatives 

envers les persones migrants (tant a nivell europeu com a l’Estat espanyol i a 

Catalunya), el desembarcament de l’Aquarius a València, i de l’Open Arms a Barcelona. 

Tot i aquest patró compartit, TV3 dona més protagonisme a les informacions sobre 

política migratòria europea, Catalunya Ràdio destaca les polítiques i iniciatives a 

Catalunya i l’Estat espanyol i, RAC1, atorga més atenció informativa a les qüestions 

relacionades amb el desembarcament de l’Aquarius a València. 

 

Els informatius de TVE Catalunya reflecteixen un abordatge més local del fet migratori 

en què es prioritzen les informacions sobre l’arribada de persones migrants a la ciutat de 

Barcelona a bord de l’embarcació Open Arms (més d’un terç del total) i sobre la gestió 

dels recursos per a l'acolliment de persones migrades menors d'edat no acompanyades 

a Catalunya (un mica més d’una quarta part) però no s’inclouen informacions sobre 

polítiques europees en la mostra analitzada. 

 

A 8tv, més de la meitat del temps dedicat a al fet migratori al·ludeix al desembarcament 

de l’Aquarius a València. 

 

Quant al temps de paraula, el repartiment que en fan els diferents mitjans posa de 

manifest un gran protagonisme dels estaments governamentals (superior al 90% en tots 

els casos i total a TVE Catalunya). L’executiu estatal i el de l’Ajuntament de Barcelona 

(amb un paper central en l’acolliment del passatge de l’Aquarius i de l’Open Arms) són, 

per aquest ordre, les agrupacions amb més temps de paraula a TV3, Catalunya Ràdio, 

8tv i RAC1. TVE Catalunya, en canvi, registra una proporció més elevada de l’executiu 

català a causa de la vessant més pròxima d’algunes de les informacions que prioritza 
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aquest canal i entre les quals es troben, com s’ha dit anteriorment, les referides a 

l’acolliment de migrants menors d’edat a Catalunya. 

 

Pel que fa a la veu dels partits polítics, minoritària en tots els casos, se’n registra 

sobretot la de PPC+PP (TV3, Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1) i la de 

Ciutadans+Ciudadanos (a les dues emissores de ràdio) coincidint amb la visita de 

dirigents d’aquests partits a Ceuta i Melilla. TV3 també registra temps de paraula de 

PSC+PSOE en relació amb el desembarcament de l’Aquarius a València. 

 

Les qüestions referides a la immigració també han estat el tema central d’algunes 

entrevistes a tots els mitjans analitzats, excepte TVE Catalunya, principalment a 

representants de l‘Ajuntament de Barcelona i  de la Generalitat de Catalunya, així com a 

representants d’institucions valencianes (vegeu 4.1. i annex 2).   

 

El canal de notícies de la CCMA, el 3/24, completa la informació referida al fenomen 

migratori amb la retransmissió de dues rodes de premsa: una de la vicepresidenta de la 

Comunitat Valenciana i una altra conjunta de l'alcaldessa de Barcelona i el secretari 

d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat sobre el desembarcament a 

València i l’arribada a Barcelona de persones rescatades al mar Mediterrani (vegeu 

annex 4). 
 

Quadre 18. Percentatge del temps de notícia de les informacions relacionades amb el fenomen 
migratori i la seva gestió 

Informacions relacionades amb el fenomen migratori 
i la seva gestió TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a 
Europa (TER) 1,2 1,1 -- 0,4 0,5 

Iniciatives de les administracions públiques de 
Catalunya i de l’Estat espanyol, i de la societat civil, en 
relació amb les persones migrants (TER) 

1,1 1,4 0,7 0,2 0,7 

Informacions entorn del desembarcament de la flota de 
l’Aquarius al port de València amb 630 persones 
rescatades a bord (TER) 

1,1 0,9 0,5 1,5 0,9 

Informacions entorn del desembarcament de l’Open 
Arms al port de Barcelona amb 60 persones 
rescatades a bord (TER) 

0,7 0,5 1,2 0,8 0,6 

Gestió dels recursos per a l'acolliment de persones 
migrades menors d'edat no acompanyades (TER) 0,2 0,1 0,9 -- 0,2 

Informacions entorn del desembarcament de la flota de 
l’Aquarius al port de la Valeta, a Malta,  amb 141 
persones rescatades a bord (TER) 

0,2 0,1 -- -- 0,4 

Altres episodis d'arribada de persones que migren a 
Europa (TER) 0,1 0,4 -- -- 0,2 

Total 4,7 4,4 3,3 2,9 3,6 
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Quadre 19. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions relacionades amb el 
fenomen migratori i la seva gestió 

 Canal/emissora % de temps de 
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TV3 4,7% 

Govern de l'Estat 40,3 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 15,4 
Govern de Catalunya 15,3 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 11,5 
Organismes de la Unió Europea 8,4 
PPC + PP 3,7 
PSC + PSOE 2,8 
Govern de les administracions locals no catalanes 2,6 

Catalunya Ràdio 4,4% 

Govern de l'Estat 35,3 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 20,2 
Organismes de la Unió Europea 17,5 
Govern de Catalunya 12,5 
Ciutadans+Ciudadanos 4,7 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 4,0 
PPC + PP 3,4 
Govern de les administracions locals catalanes 2,4 

TVE Catalunya 3,3% 
Govern de Catalunya 41,7 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 29,9 
Govern de l'Estat 28,4 

8tv 2,9% 

Govern de l'Estat 55,2 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 16,9 
Organismes de la Unió Europea 10,5 
Govern de Catalunya 9,9 
PPC + PP 7,6 

RAC1 3,6% 

Govern de l'Estat 44,8 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 16,0 
Govern de Catalunya 13,2 
Organismes de la Unió Europea 11,7 
PPC + PP 5,7 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 5,4 
Ciutadans+Ciudadanos 3,3 
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3.2.6 Informacions entorn del relleu de Mariano Rajoy al capdavant de la 
presidència del PP 

 

L’anàlisi comparada del temps de notícia dedicat al conjunt d’informacions que guarden 

connexió amb el relleu de Mariano Rajoy al capdavant del PP posa de manifest una 

atenció informativa del 9,2% a 8tv (que no ha emès informatius diaris entre el 23 de juliol 

i el 31 d’agost) i força homogènia a la resta de mitjans (3,8% a Catalunya Ràdio i TVE 

Catalunya, 4,3% a TV3 i 4,8% a RAC1).  

 

Les informacions que al·ludeixen al procés d’eleccions primàries entre la militància per 

tal d’escollir les persones precandidats a la presència del PP (presentació de  

candidatures i avals, propostes, suports, votació i resultats) suposen el grup majoritari a  

8tv (61,7%), TV3 (57,6%) i RAC1 (50,3%). Per contra, Catalunya Ràdio (amb un 53,2%) 

i TVE Catalunya (amb el 43,4%) atorguen una proporció més elevada a les informacions 

sobre els preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del PP en què 

Pablo Casado va ser escollit i nomenat president del partit. D’altra banda, tots els 

mitjans excepte 8tv (que ja no emetia informatiu diari) inclouen també –amb proporcions 

d’entre el 4% i el 14%- notícies sobre el primer Comitè executiu amb Pablo Casado com 

a president celebrat el 26 de juliol i en què presenten les persones que formen part de la 

nova direcció. 

 

L’agrupació del partit protagonista d’aquest procés de renovació de la seva direcció, 

PPC+PP, acapara més del 90% del temps de paraula als cinc mitjans analitzats i 

suposa la única veu a 8tv i RAC1. 

 

D’altra banda, TV3 és el mitjà que es fa ressò de més valoracions, incloent-hi la de C’s, 

ERC i PSC+PSOE. TVE Catalunya registra temps de paraula de C’s i ERC. I Catalunya 

Ràdio recull la valoració de l’executiu estatal. 

 

TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1 han emès entrevistes a dirigents del PP i 

del PPC centrades en el procés de renovació de la direcció del partit en l’àmbit estatal. 

 

El relleu al capdavant del PP també ha estat objecte d’algunes connexions en directe i/o 

retransmissions televisives, tal i com es detalla en els annexos 4 i 5. 
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Quadre 20. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn del relleu de Mariano Rajoy 
al capdavant de la presidència del PP 

Informacions entorn del relleu de Mariano Rajoy al 
capdavant de la presidència del PP TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Procés d’eleccions primàries de les persones 
precandidates a la presidència el PP 2,5 1,5 1,6 5,7 2,4 

Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional 
Extraordinari del PP (20-21 de juliol de 2018) en què 
Pablo Casado es nomenat president del partit 

1,7 2,0 1,7 3,5 2,2 

El nou president del PP, Pablo Casado, anuncia la nova 
executiva del partit durant el primer Comitè executiu 
del partit, celebrat a Barcelona el 26 de juliol 

0,2 0,2 0,5 --  0,2 

Total 4,3 3,8 3,8 9,2 4,8 
 

 

 

 

Quadre 21. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn del relleu de 
Mariano Rajoy al capdavant de la presidència del PP 
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P TV3 4,3% 

PPC+PP 92,5 
Ciutadans+Ciudadanos 2,7 
ERC 2,4 
PSC+PSOE 2,4 

Catalunya Ràdio 3,8% 
PPC+PP 98,9 
Govern de l’Estat 1,1 

TVE Catalunya 3,8% 
PPC+PP 93,1 
Ciutadans+Ciudadanos 4,0 
ERC 2,9 

8tv 9,2% PPC+PP 100 
RAC1 4,8% PPC+PP 100 
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3.2.7 Informacions sobre casos de presumpta corrupció 
 

L’abordatge informatiu dels diferents casos de presumpta corrupció que han estat 

notícia aquest quadrimestre posa de relleu patrons diferents segons el mitjà pel que fa a 

la proporció de temps que hi dediquen, la diversitat de casos sobre els quals s’informa i 

la pluralitat de veus. 

 

TV3 i RAC1 són els dos mitjans que atorguen a aquesta temàtica una atenció 

informativa més elevada (3,9% i 4,7%, respectivament), que inclouen un nombre més 

elevat de casos diferents (12 i 11) i es troben entre els que aporten més varietat de veus 

(14 TV3 i 10 RAC1). Els dos mitjans també coincideixen situar les informacions sobre el 

possible finançament il·legal del PP com les que aglutinen més temps (gairebé una 

tercera part en tots dos casos) si es consideren conjuntament les referides al judici pel 

cas Gürtel i als treballs de la comissió d’investigació al Congrés.  

 

8tv registra una dada d’atenció informativa similar a la de TV3 però inclou notícies 

referides a menys casos diferents (6) i temps de paraula de menys agrupacions (6). 

Entre els casos que aglutinen més temps hi figuren una presumpta trama a la Diputació 

de Barcelona per desviar diners de subvencions públiques (un terç del total), el judici pel 

cas Gürtel (una quarta part) i el cas de presumpte irregularitats en l’obtenció d’un màster 

per part del dirigent del PP Pablo Casado (una dècima part). 

 

Quant a Catalunya Ràdio, tot i que el percentatge d’informació referida a corrupció és 

comparativament més petit que altres mitjans (2,4%), s’emeten notícies que 

concerneixen 11 casos diferents i es comptabilitzen 11 agrupacions amb temps de 

paraula. A la ràdio pública, la polèmica entorn de les presumptes irregularitats en 

l'obtenció d'un màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del dirigent del PP 

Pablo Casado constitueix el tema que aplega més temps de notícia (una quarta part).  

 

La mostra analitzada dels informatius en desconnexió de TVE Catalunya presenta una 

atenció informativa percentualment més petita sobre els casos de corrupció (1,5%) i 

limitada a peces sobre dues operacions dels cossos i forces de seguretat de l’Estat 

dutes a terme a Catalunya (a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Girona). I en 

relació amb la diversitat de punts de vista, se’n registren 6. 
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Els temes que prioritza quantitativament cada mitjà determinen en la major part dels 

casos l’agrupació que suma més temps de paraula. Així, PPC+PP registra valors 

superiors al 40% tant a TV3 i RAC1 (on el possible finançament il·legal de PP té més 

pes), com a Catalunya Ràdio (que situa al capdavant les presumptes irregularitats en el 

màster de Pablo Casado) i a 8tv (que combina l’atenció informativa al finançament 

irregular del PP i al màster de Pablo Casado amb l’operació Estela a la Diputació de 

Barcelona). A TVE Catalunya, en canvi, l’agrupació govern de les administracions locals 

catalanes és la que suma més temps (pràcticament el 30%), d’acord amb l’abast local 

dels casos sobre els quals s’informa. 

 

Catalunya Ràdio emet dues entrevistes que pivoten sobre aspectes que tenen a veure 

amb la corrupció: una al director de l'Oficina Antifrau de Catalunya centrada en la 

protecció a les persones que denuncien casos de corrupció i l’altra a la presidenta de la 

Diputació de Barcelona sobre la investigació judicial entorn del presumpte desviaments 

de fons públics (vegeu 4.1 i annex 2). 

 

D’altra banda, TV3 i el 3/24 connecten en directe amb la reunió del 29 de maig de la 

comissió d'Investigació del presumpte finançament il·legal del PP al Congrés dels 

Diputats en què compareix María Dolores de Cospedal (vegeu annexos 4 i 5). 
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Quadre 22. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre casos de presumpta 
corrupció 

Informacions sobre casos de presumpta corrupció TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Procés judicial pel cas Gürtel 0,9 0,2  -- 1,0 1,1 
La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana en una operació 
dirigida per un jutjat de València i la Fiscalia 
Anticorrupció per blanqueig de capitals, desviament de 
fons i malversació 

0,7 0,1  -- 0,4 0,2 

Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en 
l'obtenció d'un títol de màster de la Universitat Rey Juan 
Carlos per part del vicesecretari general de Comunicació 
del PP Pablo Casado 

0,6 0,6  -- 0,5 0,9 

Treballs de la Comissió d'Investigació del Congrés dels 
Diputats sobre el presumpte finançament il·legal del PP 0,4 0,2  --  -- 0,3 

La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta 
trama de corrupció a la Diputació de Barcelona per 
desviar dos milions d'euros de subvencions públiques 

0,3 0,2 0,8 1,3 1,0 

Polèmica per unes gravacions a Corinna Sayn-
Wittgenstein en què es revela un presumpte blanqueig 
de diners per part del Rei emèrit Joan Carles I  

0,3 0,2  -- --  0,6 

Cas de presumpta corrupció a l'Institut Nóos 0,2  --  --  --  -- 
El PP demana la dimissió del ministre d'Agricultura, Luis 
Planas, per la seva imputació en un cas sobre robatoris 
d'aigua a través de pous il·legals al Parc Natural de 
Doñana 

0,2  --  --  -- 0,1 

La Guàrdia Civil deté el president de la Diputació de 
València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, per 
presumptes irregularitats en la contractació de personal 
de l'empresa pública Divalterra 

0,1 0,2  --  -- 0,1 

La Policia Nacional posa en marxa una operació en 
ajuntaments d'una desena de comunitats autònomes per 
la presumpta contractació irregular de serveis 
relacionats amb la seguretat viària 

0,1 0,2  --  -- 0,2 

La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per 
investigar un possible desviament de fons públics en la 
gestió de l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 
Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

0,1 0,2 0,7 0,4 0,1 

L’exalcalde d’Amposta Manel Ferré, investigat pel cas de 
les presumptes dietes duplicades, rebutja pactar amb la 
Fiscalia 

0,1 0,1  --  -- --  

Cas Lezo  --  --  -- 0,3  -- 
Cas Petrum  -- 0,1  --  -- 0,1 
Total 3,9 2,4 1,5 3,8 4,7 
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Quadre 23. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre casos de 
presumpta corrupció 
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TV3 3,9% 

PPC + PP 42,6 
Ciutadans+Ciudadanos 10,8 
PSC + PSOE 9,7 
Govern de l'Estat 8,7 
ERC 6,9 
PDECAT 4,1 
Govern de les administracions locals catalanes 3,1 
Podem + Podemos 2,6 
Govern de les administracions locals no catalanes 2,5 
CAT EN COMÚ+IU 2,1 
JUNTSxCAT 2,0 
CUP 1,9 
Bloc Nacionalista Valencià 1,7 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,1 

Catalunya Ràdio 2,4% 

PPC + PP 40,9 
Ciutadans+Ciudadanos 15,2 
Govern de les administracions locals catalanes 10,5 
PSC + PSOE 7,7 
Podem + Podemos 4,8 
Govern de l'Estat 4,4 
PxC 4,2 
ERC 3,5 
Govern de les administracions locals no catalanes 3,1 
PDECAT 2,9 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 2,9 

TVE Catalunya 1,5% 

Govern de les administracions locals catalanes 29,2 
PPC + PP 22,5 
CUP 13,5 
Govern de l'Estat 13,5 
Ciutadans+Ciudadanos 11,2 
CAT EN COMÚ+IU 10,1 

8tv 3,8% 

PPC + PP 41,4 
Govern de les administracions locals catalanes 17,3 
Ciutadans+Ciudadanos 16,2 
Govern de l'Estat 9,4 
CUP 8,9 
Podem + Podemos 6,8 

RAC1 4,7% 

PPC + PP 44,2 
Ciutadans+Ciudadanos 13,2 
Podem + Podemos 10,3 
Govern de les administracions locals catalanes 9,3 
PSC + PSOE 8,5 
Govern de l'Estat 5,0 
ERC 4,8 
CAT EN COMÚ+IU 2,6 
CUP 1,2 
PDECAT 0,8 
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3.2.8 Informacions entorn del diàleg institucional entre el Govern de Catalunya i 
el Govern de l’Estat 

 

El diàleg institucional entre l’executiu català i el de l’Estat constitueixi un dels temes 

principals de l’actualitat política en la mostra de tots els mitjans analitzats, tot i que amb 

un pes relatiu a TVE Catalunya (7,4%) que pràcticament dobla el de la resta de mitjans 

(3,9 a 8tv, 3,8% a Catalunya Ràdio, 3,4% a TV3 i 3,2% a RAC1). La coincidència en el 

temps de la conformació del Govern de Catalunya després de les eleccions del 21D i del 

Govern de l’Estat després de la moció de censura a Mariano Rajoy propicia que les 

informacions entorn del diàleg entre tots dos executius, concentrades majoritàriament el 

mes de juliol, hagin esdevingut un dels temes principals de l’agenda informativa dels 

mitjans aquest quadrimestre. 

 

En el marc d’aquest diàleg, TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya atorguen una atenció 

majoritària, entre el 54% i el 60%, a la informació referida als preparatius, celebració i 

valoracions de la primera reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el 

president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez (celebrada el 9 de juliol) i situen a 

continuació, amb una proporció significativa (entre el 20% i el 35%) les peces 

informatives entorn de la primera reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat 

(celebrada l’1 d’agost). 8tv, amb un període d’emissió d’informatius diaris més limitat 

que la resta de mitjans, únicament inclou informacions referides a la reunió entre Quim 

Torra i Pedro Sánchez. I, a RAC1, totes dues trobades registren un percentatge idèntic. 

 

Els dos executius que protagonitzen el diàleg són les dues agrupacions amb més temps 

de paraula a quatre dels cinc mitjans analitzats (TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i 

RAC1) i registren un percentatge de temps de paraula acumulat superior al 50% en tots 

els casos (entorn del 51% a TVE Catalunya i 8tv, proper al 60% a TV3 i RAC1 i del 78% 

a Catalunya Ràdio). 

 

Entre les agrupacions de partit, Ciutadans+Ciudadanos és qui registra una proporció 

més elevada a tots els mitjans, entre el 10,3% a Catalunya Ràdio i el 19,4% a 8tv. 

El nombre d’agrupacions diferents que intervenen en relació amb aquest ítem informatiu 

és similar a RAC1 (11), TV3 (10) i TVE Catalunya (10), mentre que a Catalunya Ràdio 

se situa en 8 i, a 8tv, en 6. 

 

D’altra banda, el diàleg entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Catalunya també s’ha 

valorat, a tots els mitjans analitzats, en el marc d’entrevistes a representants d’aquests 
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dos executius i a dirigents de les forces polítiques (vegeu apartat 4.1.) i ha motivat 

l’emissió en directe, total o parcial, de diverses rodes de premsa (vegeu annexos 4 i 5).  
 

Quadre 24. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn del diàleg institucional entre 
el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 

Informacions entorn del diàleg institucional entre el 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Informacions relacionades amb la primera reunió entre 
el president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el 
president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i 
reaccions des de diferents àmbits (TER) 

2,0 2,2 4,0 3,9 1,5 

Celebració de la primera reunió de la comissió 
bilateral Estat-Generalitat des del 2011 (TER) 0,8 0,8 2,6 --  1,5 

El Govern de Catalunya no assisteix a les reunions del 
Consell de Política Fiscal i Financera del 19 i del 31 
de juliol 

0,4 0,3 0,3  -- 0,1 

Primera reunió de treball a Barcelona entre la consellera 
de Cultura, Laura Borràs, i el ministre de Cultura, José 
Guirao 

0,2 --  0,2  -- --  

El president Quim Torra rep al Palau de la Generalitat 
la nova delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, 
Teresa Cunillera 

0,1 0,2 0,1  --  -- 

La Generalitat de Catalunya reunirà amb urgència la 
Junta de Seguretat de Catalunya per abordar el control 
de l'amenaça terrorista i els atacs feixistes 

0,1  -- --   --  -- 

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, confirma una 
nova reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, al 
Palau de la Generalitat i probablement a l'octubre 

 --  -- 0,1  --  -- 

La vicepresidenta del Govern de l'Estat, Carmen 
Calvo, i el vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, acorden reunir-se a Madrid 

 -- 0,3  --  -- 0,1 

Reunió del conseller d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, Ernest Maragall i el 
ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, 
Josep Borrell 

 --  -- 0,2  --  -- 

Total 3,4 3,8 7,4 3,9 3,2 
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Quadre 25. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre entorn del 
diàleg institucional entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 
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TV3 3,4% 

Govern de Catalunya 38,4 
Govern de l'Estat 20,1 
Ciutadans+Ciudadanos 13,8 
PSC + PSOE 7,4 
PPC + PP 6,9 
CUP 6,4 
CAT EN COMÚ+IU 2,9 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,6 
PDECAT 1,3 
ERC 1,2 

Catalunya Ràdio 3,8% 

Govern de Catalunya 49,9 
Govern de l'Estat 22,5 
Ciutadans+Ciudadanos 10,3 
PSC + PSOE 7,3 
PPC + PP 2,9 
CUP 2,6 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 2,3 
Units per Avançar 2,2 

TVE Catalunya 7,4% 

Govern de Catalunya 34,0 
Govern de l'Estat 17,3 
Ciutadans+Ciudadanos 12,9 
PSC + PSOE 9,4 
PPC + PP 8,0 
ERC 5,6 
CAT EN COMÚ+IU 4,4 
CUP 3,7 
Podem + Podemos 2,3 
JUNTSxCAT 2,3 

8tv 3,9% 

Govern de Catalunya 35,2 
Ciutadans+Ciudadanos 19,4 
Govern de l'Estat 16,3 
ERC 15,3 
CUP 8,2 
PPC + PP 5,6 

RAC1 3,2% 

Govern de Catalunya 41,9 
Govern de l'Estat 15,2 
Ciutadans+Ciudadanos 12,1 
CUP 7,1 
PPC + PP 6,8 
PSC + PSOE 6,0 
Podem + Podemos 3,3 
ERC 3,1 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 2,5 
CAT EN COMÚ+IU 1,2 
PDECAT 0,8 
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3.2.9 Informacions sobre violència masclista 
 

La proporció de temps de notícia dedicat a qüestions relacionades amb la violència 

masclista difereix significativament segons el mitjà. A TV3, les informacions que aborden 

aquesta problemàtica aglutinen el 2,5% del total de la mostra analitzada; a les dues 

emissores de ràdio suposen l’1,7% i l’1,6%, respectivament; a 8tv l’1,2%; i a TVE 

Catalunya el 0,7%.  

 

TV3, a diferència de la resta de mitjans, articula les informacions sobre violència 

masclista majoritàriament al voltant del debat subsegüent a la sentència judicial dictada 

el 26 d’abril que condemnava com a “abús sexual” l’agressió en grup a una jove durant 

els Sanfermines de 2016. A TVE Catalunya i Catalunya Ràdio, en canvi, les 

informacions sobre agressions són les que acumulen més temps (gairebé la meitat). I 

les informacions que fan referència a iniciatives de les administracions públiques en 

relació amb la violència masclista són les més recurrents a la mostra analitzada de 

RAC1. A 8tv, la polèmica entorn de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra 

concentra gairebé la meitat del temps i la resta concerneix iniciatives governamentals o 

institucionals.  

 

Més enllà del grup d’informacions quantitativament més rellevant a cada mitjà, les 

iniciatives de les administracions públiques en aquesta matèria suposen una proporció 

destacada -superior a un terç del total- en quatre dels cinc mitjans analitzats (Catalunya 

Ràdio, TVE Catalunya, 8tv i RAC1). En l’àmbit estatal, la iniciativa que registra més 

temps és la proposta de reforma del Codi Penal perquè es consideri agressió sexual tot 

allò que no sigui una relació amb consentiment explícit. Pel que fa a Catalunya, les 

actuacions sobre les quals s’informa més tenen a veure amb: accions de sensibilització 

(com ara la presentació dels resultats de la 2a Enquesta de violència masclista 

elaborada pel Departament d’Interior o la denúncia del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya davant la fiscalia de 13 continguts d'internet per incitació a la violència 

masclista) i l’acció governamental encaminada a endurir la normativa per poder fer fora 

dels locals qualsevol persona que tingui actituds masclistes. 

 

Quant a la pluralitat de veus, es constaten grans diferències entre mitjans que 

coincideixen amb l’atenció informativa dispensada a la violència masclista: a TV3 es 

comptabilitzen intervencions de 13 agrupacions diferents, 8 a Catalunya Ràdio, 5 a 

RAC1, 2 a 8tv i 2 a TVE Catalunya. 
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En l’àmbit institucional, TVE Catalunya i 8tv inclouen exclusivament intervencions 

d’agrupacions de caire executiu. TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 n’afegeixen de l’àmbit 

judicial (òrgans de govern de l’administració de justícia). I les dues emissores de ràdio 

també n’incorporen del CAC (altres institucions de la Generalitat) 

 

En conseqüència, les formacions polítiques únicament apareixen en la mostra 

analitzada de Catalunya Ràdio (la CUP, en relació a una quota que cobra als homes per 

sufragar un protocol contra agressions masclistes) i TV3 (PSC+PSOE, CAT EN 

COMÚ+IU, Podem+Podemos, PPC+PP i ERC opinen sobre la sentència de l’Audiència 

Provincial de Navarra). 
 

Més enllà de l’abordatge en el marc de peces informatives, TV3 i Catalunya Ràdio han 

emès sengles entrevistes monogràfiques dedicades a aspectes relacionats amb la 

violència masclista. En el programa Els matins de TV3 s’ha entrevistat la regidora de 

Seguretat Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Pamplona i en el marc de 

l’informatiu diari Catalunya migdia, de Catalunya Ràdio, la presidenta de l’Institut Català 

de les Dones  (vegeu annex 2).  
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Quadre 26. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre violència masclista 

Informacions sobre violència masclista TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Debat entorn de la sentència de l’Audiència Provincial 
de Navarra que condemna com a “abús sexual” 
l’agressió en grup a una jove de 18 anys durant els 
Sanfermines de 2016 

1,5 0,3 -- 0,6 0,3 

Informacions sobre agressions o presumptes 
agressions masclistes 0,5 0,8 0,4 -- 0,5 

Iniciatives de les administracions públiques en 
relació amb la violència masclista 0,3 0,6 0,3 0,7 0,7 

Manifestacions per protestar per l’"incompliment" del 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, ja que el 
projecte de pressupostos del Govern de l’Estat no inclou 
els 200 milions d’euros fixats per lluitar-hi en contra 

0,2 -- -- -- -- 

La CUP apuja la quota als homes per pagar un protocol 
contra agressions masclistes  -- 0,1 -- -- -- 

Total 2,5 1,7 0,7 1,2 1,6 
 

Quadre 27. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre violència 
masclista 

 
Canal/emissora % de temps de 

notícia 
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TV3 2,5% 

Govern de l'Estat 31,6 
Govern de les administracions locals catalanes 20,1 
Govern de les administracions locals no catalanes 15,0 
PSC + PSOE 5,9 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 5,6 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 5,4 
CAT EN COMÚ+IU 4,0 
Podem + Podemos 3,2 
PPC + PP 2,1 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 2,1 
Organismes de la Unió Europea 1,9 
Govern de Catalunya 1,6 
ERC 1,3 

Catalunya Ràdio 1,7% 

Govern de les administracions locals catalanes 21,8 
Govern de l'Estat 20,7 
Govern de Catalunya 19,9 
Altres institucions de la Generalitat 9,6 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 8,8 
Organismes de la Unió Europea 8,0 
Govern de les administracions locals no catalanes 6,5 
CUP 4,6 

TVE Catalunya 0,7% Govern de Catalunya 61,9 
Govern de les administracions locals catalanes 38,1 

8tv 1,2% Govern de l'Estat 76,2 
Govern de Catalunya 23,8 

RAC1 1,6% 

Govern de Catalunya 26,3 
Govern de l'Estat 25,0 
Òrgans de govern de l'administració de justícia 18,3 
Altres institucions de la Generalitat 15,2 
Govern de les administracions locals catalanes 15,2 
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3.2.10 Informacions sobre aspectes derivats de la crisi econòmica 
 

Les informacions que al·ludeixen aspectes derivats de la crisi econòmica i financera 

registren una presència relativa similar, entorn del 2%, a tots els mitjans analitzats amb 

l’única excepció de 8tv, que no va emetre informatius a partir del 23 de juliol.  

 

TV3 i Catalunya Ràdio són els dos mitjans que informen sobre un ventall més ampli 

d’aspectes derivats de la crisi econòmica (7 temes cada mitjà) i que inclouen més 

pluralitat de veus (7 i 6 agrupacions diferents, respectivament).  

 

El temps de paraula comptabilitzat en el  marc d’aquestes informacions correspon, tot o 

molt majoritàriament, a agrupacions de caràcter governamental que abasten des de 

l’àmbit local fins a l’àmbit europeu. 

 

D’entre els diferents aspectes que es deriven de la crisi econòmica, les qüestiones 

relacionades amb l’accés a l’habitatge i els desnonaments són les més recurrents a tots 

els mitjans i suposen la major part a TV3 (58%), TVE Catalunya (76%) i 8tv (la totalitat). 

La dimensió majoritàriament local de les actuacions relacionades amb el parc 

immobiliari contribueixen a que l’executiu local de Barcelona sigui l’agrupació que 

registra més temps de paraula a les tres televisions. 

 

En aquest sentit també es registren algunes entrevistes a TV3 i Catalunya Ràdio a 

representants del consistori barceloní que aborden la problemàtica social de l’accés a 

l’habitatge. D’altra banda, RAC1 aborda la política d’habitatge de la Generalitat en el 

marc d’una entrevista al Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

 

A Catalunya Ràdio i RAC1, les informacions relacionades amb la taxa d’atur a 

Catalunya també aglutinen una proporció significativa (gairebé el 30% del total dedicat a 

la crisi econòmica), fet que incideix en què l’executi català sigui l’agrupació amb més 

temps de paraula a totes dues emissores. 

 

Les agrupacions de partit únicament registren temps de paraula en la mostra analitzada 

de TV3 (PSC+PSOE, PDECAT i CAT EN COMÚ+IU sumen 17% en informacions sobre 

el sistema de pensions i/o  l’accés a l’habitatge) i de Catalunya Ràdio (4,3% de CAT EN 

COMÚ+IU en una peça informativa sobre habitatge centrada en al ciutat de Tarragona). 
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Quadre 28. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre aspectes derivats de la crisi 
econòmica 

Informacions sobre aspectes derivats de la crisi 
econòmica TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge 1,0 0,5 1,4 0,4 0,6 
Debat entorn del sistema de pensions a l'Estat 
espanyo 0,3 0,1 -- -- 0,3 

Situació de crisi financera a Grècia 0,3 0,2 -- -- 0,1 
Debat polític i social entorn dels procediments de 
desnonament 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 

Dades sobre l'evolució de l'atur i mesures per reduir-lo 0,2 0,5 0,5 -- 0,5 
Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera 
mundial 0,1 -- -- -- 0,1 

Dades del dèficit de les administracions públiques i 
mesures per reduir-lo 0,1 0,1 -- -- -- 

Conflicte laboral entre les administracions i els 
empleats públics -- 0,1 -- -- -- 

Total 2,1 1,8 2,1 0,9 1,9 
 

 

Quadre 29. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre aspectes 
derivats de la crisi econòmica 
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TV3 2,1% 

Govern de l'Ajuntament de Barcelona 35,9 
Govern de Catalunya 21,8 
Govern de l'Estat 19,1 
PSC + PSOE 8,5 
Organismes de la Unió Europea 6,1 
PDECAT 5,9 
CAT EN COMÚ+IU 2,7 

Catalunya Ràdio 1,8% 

Govern de Catalunya 35,4 
Organismes de la Unió Europea 19,9 
Govern de l'Estat 16,6 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 15,9 
Govern de les administracions locals catalanes 7,9 
CAT EN COMÚ+IU 4,3 

TVE Catalunya 2,1% 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 82,7 
Govern de Catalunya 12,7 
Govern de les administracions locals catalanes 4,7 

8tv 0,9% Govern de l'Ajuntament de Barcelona 50,0 
Govern de les administracions locals catalanes 50,0 

RAC1 1,9% 

Govern de Catalunya 36,5 
Govern de l'Estat 25,7 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 24,1 
Govern de les administracions locals catalanes 10,2 
Organismes de la Unió Europea 3,4 
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3.2.11 Informacions sobre recuperació de la memòria històrica 
 

Les notícies relacionades amb la recuperació de la memòria històrica obtenen aquest 

quadrimestre valors d’atenció informativa superiors al 2% a RAC1 (2,8%) i TV3 (2,1%) i 

de l’1,6% a Catalunya Ràdio i 8tv. TVE Catalunya és el mitjà que hi dedica una 

proporció més petita de temps (0,8%). 
 

La proposta del nou Govern de l’Estat d’exhumar les restes de Francisco Franco del 

Valle de los Caídos i les subsegüents reaccions polítiques suposen més de tres quartes 

parts del total d’aquest tema a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1. A 8tv -que no 

emet informatius durant part del juliol i l’agost, quan es desenvolupa bona part del debat 

polític entorn d’aquesta mesura- suposen una tercera part. 
 

Així, TV3 és el mitjà que, al llarg dels quatre mesos analitzats, menys limita la informació 

sobre recuperació de la memòria històrica al decret llei del Govern de l’Estat i que, en 

conseqüència, informa més abastament sobre altres qüestions (modificacions 

legislatives a Catalunya i Espanya, exhumació de fosses comunes o retirada de 

simbologia franquista, entre d’altres). 
 

TV3 també és el mitjà amb més diversitat de punts de vista (12 agrupacions diferents), 

seguit de RAC1 (amb 9). Catalunya Ràdio i TVE Catalunya en registren de 6, cada 

mitjà. I 8tv, de 4. El temps de paraula de les agrupacions governamentals és majoritari a 

8tv, Catalunya Ràdio i TV3 i similar al dels partits a RAC1. A TVE Catalunya, per contra, 

la proporció de les formacions polítiques és més elevada. 
 

En qualsevol cas, la veu principal  en aquest ítem informatiu és la del Govern de l’Estat 

a tots els mitjans analitzats, amb proporcions de temps de paraula de més del 50% a 8tv 

(56,4%), la meitat a Catalunya Ràdio (49,7%), una tercera part a TV3 i RAC1 (35,1% i 

37,5%) i una quarta part a TVE Catalunya (26,5%). 
 

Pel que fa estrictament als partits, que intervenen sobretot en el marc del debat sobre 

l’exhumació de les restes de Franco, TV3 atribueix dues terceres parts del temps a sis 

de les forces que van avalar amb el  seu vot al Congrés, el 13 de setembre, el decret llei 

del Govern de l’Estat, i una tercera part correspon a les dues forces polítiques que es 

van abstenir (PPC+PP i C’s). A les dues emissores de ràdio aquest repartiment és del 

60%-40%, aproximadament. A TVE  Catalunya, en canvi, tant el grup majoritari que va 

donar suport a la mesura com els dos partits que s’hi van abstenir sumen percentatges 

similars. 
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Quadre 30. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre recuperació de la memòria 
històrica 

Informacions sobre recuperació de la memòria 
històrica TV3 Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 8tv RAC1 

Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco 
Franco del Valle de los Caídos 1,1 1,3 0,7 0,6 2,4 

Altres iniciatives relacionades amb la recuperació la 
memòria històrica 1,0 0,3 0,1 1,0 0,4 

Total 2,1 1,6 0,8 1,6 2,8 
 
Quadre 31. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre recuperació 
de la memòria històrica 
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TV3 2,1% 

Govern de l'Estat 35,1 
Govern de Catalunya 18,8 
PPC + PP 7,6 
PSC + PSOE 7,4 
Govern de les administracions locals catalanes 7,2 
Podem + Podemos 7,2 
ERC 7,2 
Ciutadans+Ciudadanos 4,7 
Govern de les administracions locals no catalanes 1,8 
BNG 1,1 
PDECAT 1,1 
CAT EN COMÚ+IU 0,9 

Catalunya Ràdio 1,6% 

Govern de l'Estat 49,7 
PSC + PSOE 17,6 
Govern de Catalunya 13,5 
Ciutadans+Ciudadanos 6,8 
Govern de les administracions locals catalanes 6,8 
PPC + PP 5,7 

TVE Catalunya 0,8% 

Govern de l'Estat 26,5 
PDECAT 16,7 
PPC + PP 15,2 
ERC 15,2 
Ciutadans+Ciudadanos 13,6 
Govern de Catalunya 12,9 

8tv 1,6% 

Govern de l'Estat 56,4 
Govern de Catalunya 19,2 
Podem + Podemos 14,1 
PSC + PSOE 10,3 

RAC1 2,8% 

Govern de l'Estat 37,5 
PSC + PSOE 19,1 
Ciutadans+Ciudadanos 9,9 
PPC + PP 9,0 
Govern de Catalunya 7,7 
ERC 7,1 
Govern de les administracions locals no catalanes 4,5 
CAT EN COMÚ+IU 3,0 
PDECAT 2,1 
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4. Entrevistes, debats, retransmissions televisives i altres formes d’intervenció 
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4.1 Entrevistes 
 

Catalunya Ràdio, RAC1 i TV3 són els mitjans que registren més entrevistes a 

representants d’agrupacions polítiques aquest quadrimestre  i són també els que tenen 

més diversitat de veus: Catalunya Ràdio, 22; TV3, 20; RAC1, 16. El 3/24 i 8tv en donen 

a 15 i TVE Catalunya a 11 agrupacions diferents (vegeu el llistat complet a l’annex 2). 

 

D’igual manera que en els teleinformatius de tots els mitjans analitzats, la constitució 

dels nous governs a Catalunya i a l’Estat (inclosa la presentació i el debat de la moció 

de censura) són el principal tema objecte de les entrevistes, tant de representants 

d’aquests governs com de forces polítiques. Així, la presència de les diferents 

agrupacions, en nombre d’entrevistes, guarda relació amb el paper jugat en el procés 

d’investidura i de formació de govern a Catalunya i en la moció de censura i constitució 

del nou govern de l’Estat. 

 

En aquest context, representants de les formacions lligades a la candidatura a President 

de la Generalitat, el PDECAT amb JUNTSxCAT, són les més entrevistades a TV3, 3/24 i 

Catalunya Ràdio i ocupen el segon lloc a 8tv i RAC1. El Govern de Catalunya, sorgit 

d’aquesta investidura, és l’agrupació que ha estat entrevistada en més ocasions a 8tv i 

RAC1 i és la segona a TV3 i Catalunya Ràdio. 

 

D’entre les forces polítiques, la formació que dona suport al candidat a la presidència en 

el debat d’investidura, ERC amb Demòcrates de Catalunya, és la segona a tots els 

mitjans (excepte a TVE Catalunya). 

 

El PSC+PSOE amb Units per Avançar, que inclou el partit impulsor de la moció de 

censura també és la tercera formació a TV3, Catalunya Ràdio i 8tv (amb les mateixes 

entrevistes que ERC i CAT EN COMÚ+IU amb Podem+Podemos) i a RAC1   

 

Els governs locals de Catalunya (inclòs el de Barcelona) tenen una presència variable a 

cada mitjà. En nombre d’entrevistes, la proporció sobre el total  varia entre el 3,3% del 

3/24 i el 20% de TVE a Catalunya. 8TV té un 8,1%, TV3 i RAC1 un 14,1% i Catalunya 

Ràdio un 15,3%.  

 

En tots els casos les entrevistes a representants dels executius locals de municipis 

altres que el de Barcelona tenen més presència que el de la capital catalana (excepte al 

3/24 que té la mateixa).  
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El tema objecte de les entrevistes també és diferent. En el cas de l’Ajuntament de 

Barcelona, als temes locals se n’afegeixen d’altres de caràcter més general:  la crisi 

migratòria a Europa, vinculada a l’acollida dels vaixells Aquarius i Open Arms, i, en 

menor mesura, la valoració de la moció de censura al govern de l’Estat i la problemàtica 

de l’habitatge a la ciutat. A tots els mitjans, l’alcaldessa és qui concedeix, almenys, la 

meitat de les entrevistes. 

 

Quant als ajuntaments altres que el de Barcelona els temes es refereixen, principalment, 

a l’actualitat estrictament local: el debat sobre la instal·lació o retirada de símbols polítics 

a l’espai públic dels municipis que governa la persona entrevistada i la moció de 

censura a Badalona. 

 

Representants d’entitats vinculades al debat polític també han estat objecte 

d’entrevistes en tots els mitjans, excepte a TVE a Catalunya. Així, tres fets d’actualitat 

conjunturals (la divulgació d’imatges dels polítics a l’interior de la presó d’Estremera, el 

trasllat a presons de Catalunya i la publicació d’un llibre per part de fills i filles de polítics 

empresonats) contribueixen a explicar la presència de l’Associació Catalana pels Drets 

Civils (que aglutina familiars dels polítics presos o a l’estranger) com a entitat amb més 

entrevistes en el període analitzat a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1.  

 

Un altre fet informatiu conjuntural, la proposta d’exhumació de les restes del general 

Franco, és el tema de les intervencions de la Fundación Nacional Francisco Franco, 

present a tres dels sis mitjans (TV3, 8tv i RAC1). 
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Quadre 32. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en entrevistes durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupació TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Govern de Catalunya 16 11,9 7 11,7 25 13,2   11 17,7 28 18,8 
ERC 15 11,1 6 10,0 19 10,0 1 6,7 9 14,5 14 9,4 
PSC+PSOE 15 

11,1 
6 

10,0 
15 

7,9 
1 

6,7 
8 

12,9 
14 

9,4 PSC 15 6 14 1 7 13 
PSOE   1  1 1 
PDECAT 14 10,4 8 13,3 17 8,9 1 6,7 6 9,7 16 10,7 
PPC+PP 13 

9,6 
5 

8,3 
14 

7,4 
2 

13,3 
2 

3,2 
14 

9,4 PPC 8 5 11 2 2 11 
PP 5  3   3 
Govern de les administracions locals catalanes 12 8,9 1 1,7 17 8,9 2 13,3 3 4,8 12 8,1 
JUNTSxCAT 9 6,7 6 10,0 14 7,4 1 6,7 4 6,5 8 5,4 
CAT EN COMÚ+IU 8 5,9 7 11,7 8 4,2 1 6,7 7 11,3 8 5,4 CAT EN COMÚ 8 7 8 1 7 8 
Ciutadans+Ciudadanos 8 

5,9 
4 

6,7 
12 

6,3 
2 

13,3 
3 

4,8 
10 

6,7 Ciutadans 8 4 10 2 3 9 
Ciudadanos   2   1 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 7 5,2 1 1,7 12 6,3 1 6,7 2 3,2 9 6,0 
CUP 5 3,7 4 6,7 8 4,2 1 6,7 2 3,2 7 4,7 
Parlament de Catalunya 3 2,2 1 1,7 6 3,2     2 1,3 
Govern de l'Estat 2 1,5   5 2,6   1 1,6 3 2,0 
Govern de les administracions locals no 
catalanes 2 1,5   1 0,5       

Altres institucions de la Generalitat 1 0,7   5 2,6   1 1,6   
Òrgans de govern de l'administració de justícia 1 0,7           
Diputat no adscrit de les Corts Valencianes 1 0,7           
Demòcrates de Catalunya 1 0,7 2 3,3 1 0,5     2 1,3 
Podem+Podemos 1 

0,7 
 

 
3 

1,6 
1 

6,7 
2 

3,2 
1 

0,7 Podemos 1  2  2 1 
Podem   1 1   
BNG 1 0,7           
Units per Avançar     1 0,5 1 6,7 1 1,6 1 0,7 
Govern de les adm. autonòmiques no catalanes     3 1,6       
Guanyem Badalona en Comú   1 1,7 1 0,5       
Organismes de la Unió Europea   1 1,7 1 0,5       
EH Bildu     2 1,1       
Total 135 100 60 100 190 100 15 100 62 100 149 100 
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 Quadre 33. Freqüència d’aparicions de les entitats vinculades al debat polític en entrevistes durant el quadrimestre maig-agost 

Entitats vinculades al debat polític TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Associació Catalana pels Drets Civils 10 62,5   10 41,7     9 52,9 
ANC 2 12,5 1 50,0 3 12,5   3 42,9 4 23,5 
Òmnium Cultural 2 12,5 1 50,0 8 33,3   2 28,6 2 11,8 
FAES 1 6,3   1 4,2       
Fundación Nacional Francisco Franco 1 6,3       1 14,3 1 5,9 
Coord. de Primàries per la República de 
Catalunya           1 5,9 

Gure Esku Dago     2 8,3       
Societat Civil Catalana         1 14,3   
Total 16 100 2 100 24 100   7 100 17 100 
 

 

 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

81 

4.2 Debats 
 

Els tres mitjans de la CCMA (TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio) i 8tv han emès debats en 

els espais analitzats amb la intervenció d’algun actor polític durant el segon 

quadrimestre de l’any. Catalunya Ràdio en programa 8; TV3 en fa 5; 8tv n’emet 4; i el 

3/24, un debat, emès simultàniament amb TV3. La relació de debats emesos per 

programa i persones que hi participen es mostren a l’annex 3. 

 

L’emissora pública de ràdio és qui més diversitat de veus ha inclòs en el transcurs dels 

seus debats, 10, seguida de TV3, amb 9, i del 3/24 i 8tv amb 7. Excepte a Catalunya 

Ràdio, on es programa un debat entre membres de governs locals, tota la resta estan 

integrats per representants de forces polítiques. Tots els mitjans tenen presència de 

les forces polítiques que guarden relació amb tots els grups i subgrups del Parlament.  

 

La investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat i la constitució del nou 

Govern és un tema present en els debats de tots els mitjans. Apart, cada un en 

programa  amb temes diferents. 

 

Així, a TV3, la formació dels nous dos governs són els temes principals i en presenta, 

també, d’altres que s’ocupen de les futures eleccions municipals a Barcelona i de la 

querella de VOX (amb participació del secretari general d’aquesta formació) contra el 

President de la Generalitat. 

 

Catalunya Ràdio presenta dues característiques pròpies: per una banda dedica 

sengles debats a les eleccions programades per al 2019 (les municipals a Barcelona, 

les municipals a la resta de Catalunya i les europees); per l’altra emet mensualment 

(en aquest període al maig i al juny) un debat genèric sobre l’actualitat política i social 

entre representants de tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya. També 

emet un debat sobre el paper de l’esquerra política.  

 

8tv, al seu torn, emet dos debats en relació amb la causa judicial contra dirigents 

polítics independentistes i un debat sobre la dissolució d’ETA. 
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Quadre 34. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en debats durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupació TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
CAT EN COMÚ+IU 3 

20,0 
1 

14,3 
4 

10,5 
 

 
 

 
 

 CAT EN COMÚ 3 1 4    
PSC+PSOE 3 20,0 1 14,3 5 13,2   2 18,2   PSC 3 1 5  2  
Ciutadans+Ciudadanos 2 

13,3 
1 

14,3 
4 

10,5 
 

 
1 

9,1 
 

 Ciutadans 2 1 3  1  
Ciudadanos   1    
ERC 2 13,3 1 14,3 6 15,8   1 9,1   
CUP 1 6,7 1 14,3 3 7,9   1 9,1   
JUNTSxCAT 1 6,7 1 14,3 3 7,9   1 9,1   
PDECAT 1 6,7    3 7,9        
PPC+PP 1 

6,7 
1 

14,3 
3 

7,9 
 

 
4 

36,4 
 

 PPC 1 1 3  4  
VOX 1 6,7             
Govern de les administracions locals 
catalanes       5 13,2        

Podem+Podemos   
 

  
 

 2  
5,2 

  1 
9,1 

 
 Podem     1   1  

Podemos    1     
Total 15 100 7 100 38 100   11 100   
 
Quadre 35. Freqüència d’aparicions de les entitats vinculades al debat polític en debats durant el quadrimestre maig-agost  

Entitats vinculades al debat polític TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
ANC         1 100   
Total         1 100   
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4.3 Retransmissions televisives 
 

L’atenció a l’actualitat informativa també es du a terme a TV3 i 3/24 a partir de la 

retransmissió, íntegra o parcial, de sessions parlamentàries, d’actes de governs i 

institucions, de forces polítiques i d’altres actes o fets vinculats al debat polític. Així, 

durant aquest quadrimestre el primer canal de TVC en va emetre 68 i el 3/24, com a 

canal especialitzat en informació, un nombre molt superior, 189.  La relació complerta 

s’inclou a l’annex 4 

 

Quant a les sessions parlamentàries, TV3 va emetre en directe, parcialment, una 

sessió del Ple del Parlament i una altra del Ple del Congrés dels Diputats. El 3/24, va 

retransmetre 3 sessions del Ple del Parlament i 10 sessions de les Corts Generals: 5 

plenaris del Congrés, 2 del Senat, la moció de censura de manera íntegra (2 sessions) 

i una sessió en comissió. 

 

Apart, la investidura del nou president de Catalunya, el primer tema en temps de 

notícia en els informatius de TV3, també es va seguir mitjançant programes especials, 

alguns emesos simultàniament per TV3 i 3/24, que incloïen entrevistes i d’altres 

elements que complementaven el format de retransmissió televisiva (vegeu els 

epígrafs 4.1 i 4.2). 

 

Pel què fa a les retransmissions d’actes de governs i institucions, ambdós canals 

retransmeten de forma regular la roda de premsa que els governs de Catalunya i de 

l’Estat realitzen posteriorment a la reunió del Consell executiu i del Consell de 

Ministres, respectivament. A més, durant el quadrimestre maig-agost s’han retransmès 

diverses rodes de premsa del Govern de la Generalitat en relació amb reunions que el 

President de la Generalitat va mantenir amb representants d’altres institucions o forces 

polítiques i actes de pressa de possessió dels membres del nou Govern de l’Estat. 

 

TV3 i el 3/24 coincideixen a retransmetre actes de forces polítiques (de 7 diferents  a 

TV3 i de 13 al 3/24). Al 3/24 tenen presència, en forma de retransmissió televisiva, 

formacions relacionades amb tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya; a 

TV3 tots excepte la CUP. Com en la resta de formats informatius, els processos de 

formació dels governs a Catalunya i l’Estat són el principal objecte d’atenció, tot i que 

en les retransmissions tenen un pes específic els actes relacionats amb el Congrés del 

PP i la retransmissió de rodes de premsa posteriors a les  reunions dels òrgans de 

direcció de diferents formacions. 
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Totes dues televisions presten una atenció principal, en nombre de retransmissions, al 

PP+PPC (el 40% de les retransmissions a TV3, i el 20,7% al 3/24), sobretot en relació 

amb el procediment de primàries d’aquest partit  (rodes de premsa de les candidatures 

i retransmissió parcial del Consell Nacional) i, amb menys freqüència, en relació amb 

la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy. 

 

Al 3/24, tot i que el PPC+PP és la força que té seguiment més alt en nombre de 

retransmissions, el conjunt format per PDCAT i JUNTSxCAT el supera en 5 punts 

percentuals (el 25,2% del total). En aquest cas, es tracta d’actes en relació amb la 

situació dels polítics presos o a l’estranger i en relació amb la investidura del nou 

President de la Generalitat. 

 

Del PSC+PSOE, segona força amb més retransmissions a TV3 (el 23,3%) i tercera al 

3/24 (13,8%), s’ofereixen actes en relació amb la presentació de la moció de censura 

al Govern de l’Estat i diverses rodes de premsa del president del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar del Parlament de Catalunya.  

 

Apart de les retransmissions d’actes institucionals o de partit, tant TV3 com el 3/24 van 

retransmetre part de la manifestació del Primer de Maig i el 3/24 l’acte de dissolució 

d'ETA a la vil·la d'Arnaga. Quant als actes convocats per entitats vinculades amb el 

debat polític, tots dos canals van retransmetre parcialment l’assemblea d’Òmnium 

Cultural i el 3/24, també parcialment, tres concentracions en pro de la llibertat dels 

polítics empresonats. 
 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

85 

Quadre 36. Freqüència de retransmissions televisives de sessions de les cambres legislatives 
durant el quadrimestre maig-agost 

Cambra TV3 3/24 
Freq. % Freq. % 

Parlament de Catalunya 1 50 3 23,1 
Corts Generals 1 50 10 76,9 
Total 2 100 13 100 

 

Quadre 37. Freqüència de retransmissions televisives d’actes i/o comunicacions de governs i 
institucions durant el quadrimestre maig-agost 

Govern i/o institució TV3 3/24 
Freq. % Freq. % 

Govern de Catalunya 19 54,3 46 54,1 
Govern de l'Estat 11 31,4 27 31,8 
Parlament de Catalunya 3 8,6 3 3,5 
Govern de les administracions locals catalanes 2 5,7 4 4,7 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona   3 3,5 
Corona   1 1,2 
Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes   1 1,2 

Total 35 100 84 100 
 
Quadre 38. Freqüència de retransmissions televisives d’actes i/o comunicacions de partits polítics 
i/o grups parlamentaris durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupació TV3 3/24 
Freq. % Freq. % 

PPC+PP 12 40,0 18 20,7 
PP 11  16  
PPC 1  2  
PSC+PSOE 7 23,3 12 13,8 
PSOE 5  7  
PSC 2  5  
ERC 3 10,0 11 12,6 
Ciutadans+Ciudadanos 3 10,0 8 9,2 
Ciutadans 2  4  
Ciudadanos 1  4  
CAT EN COMÚ+IU 2 6,7 4 4,6 
CAT EN COMÚ 2  4  
PDECAT 2 6,7 17 19,5 
Podem+Podemos 1 3,3 5 5,7 
Podemos 1  5  
JUNTSxCAT   5 5,7 
CUP   3 3,4 
EH Bildu   1 1,1 
CC   1 1,1 
PNB   1 1,1 
En marea   1 1,1 
Total 30 100 87 100 

 
Quadre 39. Freqüència de retransmissions televisives d’actes i/o comunicacions d’entitats 
vinculades al debat polític durant el quadrimestre maig-agost 

Entitat TV3 3/24 
Freq. % Freq. % 

Òmnium cultural 1 100 3 37,5 
ANC   3 37,5 
Associació Catalana pels Drets Civils   2 25,0 
Total 1 100 8 100 
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4.4 Altres formes d’intervenció 
 

A més de les retransmissions de sessions parlamentàries o d’actes institucionals, de 

partits o d’altres actes que tenen vinculació amb el debat polític públic, en el marc dels 

programes analitzats els mitjans donen veu a diferents actors polítics a partir de 

connexions puntuals en directe. L’annex 5 inclou la relació de totes les intervencions, 

el programa i el format. 

 

El procés d’investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya i 

la presa de possessió del govern i la moció de censura al govern presidit per Mariano 

Rajoy i la posterior investidura de Pedro Sánchez com a president són els dos fets 

informatius en el context dels quals s’han emès la gran majoria d’aquestes formes 

d’intervenció a tots els mitjans. 

 

Així, el Govern de Catalunya és qui més intervencions obté a tots els mitjans analitzats 

(excepte a 8tv). Igualment, tots els mitjans (excepte TVE Catalunya, que només n’emet 

una) han inclòs intervencions de representants de forces polítiques relacionades amb 

tots els grups i subgrups del Parlament. 

 

TV3, registra 88 intervencions, 51 de les quals en el programa Els Matins en relació 

amb temes diversos (moció de censura al govern de l’Estat, principalment) i la resta en 

uns espais informatius especials sobre el debat d’investidura al Parlament i la presa de 

possessió del Govern, que també incloïen diverses entrevistes a actors polítics (vegeu 

l’epígraf 4.1 i l’annex 2). La força política amb més presència és 

Ciutadans+Ciudadanos, majoritàriament intervencions parlamentàries al Parlament en 

el debat d’investidura i al Congrés en les sessions de la moció de censura. 

 

 El 3/24 limita aquestes intervencions (37) als especials informatius sobre la investidura 

i la presa de possessió del Govern emesos de manera simultània amb TV3. 

JUNTSxCAT, el grup que presenta el candidat a la presidència, és qui té més 

presència. Cal recordar que aquest canal va retransmetre, total o parcialment, 13 

sessions de les cambres legislatives, incloses les sessions de la moció de censura 

(vegeu l’epígraf 4.3 i l’annex 3). 

 

Catalunya Ràdio inclou 75 intervencions, principalment connexions amb el Parlament 

emeses en edicions especials de programes habituals dedicats a la investidura del nou 

President de la Generalitat i, en segon lloc, en relació amb la moció de censura contra 
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el Govern de l’Estat. L’atenció a aquests dos temes, i en el cas del PP també el 

Congrés extraordinari que celebra, contribueix a explicar que el conjunt de 

JUNTSxCAT amb PDECAT i el PP+PPC i el PSC+PSOE siguin les forces amb més 

intervencions. A més, la ràdio pública incorpora d’altres connexions puntuals amb 

intervencions d’actors polítics en temes com la inauguració dels Jocs del Mediterrani. 

 

Quant a 8tv, la gran majoria de les 23 intervencions es corresponen amb connexions 

amb el Parlament (en relació amb les sessions d’investidura) o el Congrés (la moció de 

censura) que incorporen l’àudio de RAC1 al senyal de vídeo servit per la cambra. El 

PSC+PSOE és qui té més intervencions en aquestes emissions. 

 

RAC1, amb 116 intervencions registrades, presenta una diversitat de temes més 

àmplia. Tot i que els dos processos de constitució de governs a Catalunya i a l’Estat 

són el context d’intervenció més comú, incorpora connexions puntuals amb entrevistes 

amb actors polítics en d’altres mitjans, amb d’altres sessions de les cambres 

legislatives o amb l’acte de record dels atemptats de Barcelona i Cambrils, per 

exemple. PPC+PP (13), Ciutadans+Ciudadanos (12) i PSC+PSOE (12) són les forces 

amb més intervencions, que corresponen, molt majoritàriament, als debats 

d’investidura a Catalunya i de moció de censura a l’Estat.   
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Quadre 40. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en altres formes d’intervenció durant el quadrimestre maig-agost 

Agrupació TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Govern de Catalunya 18 20,5 15 40,5 19 25,3 1 100,0 1 4,3 21 18,1 
Govern de l'Estat 15 17,0   3 4,0   1 4,3 12 10,3 
Ciutadans+Ciudadanos 9 

10,2 
2 

5,4 
5 

6,7 
 

 
2 

8,7 
12 

10,3 Ciutadans 5 2 3  1 5 
Ciudadanos 4  2  1 7 
JUNTSxCAT 7 8,0 5 13,5 6 8,0   3 13,0 5 4,3 
PSC+PSOE 7 

8,0 
2 

5,4 
7 

9,3 
 

 
4 

17,4 
12 

10,3 PSOE 5  4  3 8 
PSC 2 2 3  1 4 
Parlament de Catalunya 6 6,8 4 10,8 4 5,3   2 8,7 3 2,6 
PPC+PP 6 

6,8 
2 

5,4 
7 

9,3 
 

 
2 

8,7 
13 

11,2 PP 4  4  1 10 
PPC 2 2 3  1 3 
ERC 5 5,7 2 5,4 5 6,7   2 8,7 8 6,9 
Corts Generals 4 4,5   3 4,0   2 8,7 6 5,2 
Podem+Podemos 3 3,4       1 4,3 3 2,6 
Podemos 3    1 3 
CAT EN COMÚ+IU 2 2,3 2 5,4 4 5,3   1 4,3 6 5,2 
CAT EN COMÚ 2 2 4  1 6 
CUP 2 2,3 2 5,4 4 5,3   1 4,3 3 2,6 
Bloc Nacionalista Valencià 1 1,1   2 2,7       
Demòcrates de Catalunya 1 1,1           
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 1 1,1 1 2,7 1 1,3       
PDECAT 1 1,1   2 2,7     5 4,3 
CC           1 0,9 
Corona           1 0,9 
Govern de les administracions locals catalanes     1 1,3     2 1,7 
Nueva Canarias           1 0,9 
PNB     1 1,3   1 4,3 1 0,9 
UPN     1 1,3     1 0,9 
Total 88 100 37 100 75 100 1 100 23 100 116 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presència de les dones  
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5.1 Presència general en els mitjans 
 

La presència global de les dones polítiques és inferior a la dels homes en tots els 

canals i emissores analitzats, tant en els informatius diaris com en les entrevistes, els 

debats i en les altres formes d’intervenció registrades, excepte en els debats de 8tv, on 

les dones suposen el 63,6% de les 11 persones participants.  

 

Tot i ser inferior, la presència de les dones se situa entorn el 40% del temps de paraula 

en els informatius a Catalunya Ràdio (39,5%) i en les entrevistes al 3/24 i a RAC1 

(43,3% i 39,6%, respectivament). 

 

En els informatius diaris, el temps de paraula de les dones és del 39,5% a Catalunya 

Ràdio, del 34,5% a TV3, del 32,9% a 8tv, del 32,4% a RAC1 i del 32,3% a TVE 

Catalunya.  

 

En aquests mateixos espais, les dones que representen als executius són que les 

aglutinen més presència (entre el 44,6% a TVE Catalunya i el 33,5% a TV3), mentre 

que les que representen a forces polítiques han obtingut una presència menor (entre el 

29,7% de TVE Catalunya i el 25,6% a RAC1). 

 

Quant a les entrevistes, el percentatge de dones és superior a la seva presència en 

informatius diaris en tots els mitjans i emissores analitzats, excepte a Catalunya Ràdio. 

Així, la proporció de dones que han estat entrevistades és del 43,3% al 3/24, del 

39,6% a RAC1, del 38,4% a Catalunya Ràdio, del 37,8% a TV3, del 35,5% a 8tv i del 

33,3% a TVE Catalunya. 
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Figura 1. Presència general de les dones polítiques per canal i/o emissora durant el quadrimestre 
maig-agost 
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5.2 Presència de les dones en els informatius diaris 
 

La presència en temps de paraula de dones representants dels executius és superior a 

la de dones representants de les forces polítiques en tots els canals i emissores 

analitzats durant el quadrimestre. Així, les dones membres del conjunt d’executius 

presents en els informatius suposen el 44,6% a TVE Catalunya, el 39% a RAC1, el 

36,2% a Catalunya Ràdio, el 34,4% a 8tv i el 33,5% a TV3. La presència de dones 

representants de forces polítiques és del 29,7% de TVE Catalunya, del 27,2% a 8tv, 

del 27,1% a TV3, del 27% a Catalunya Ràdio i del 25,6% de RAC1. 

 

Quant als governs, la proporció de temps de paraula de dones és superior a la dels 

homes en el Govern de l’Ajuntament de Barcelona a tots els mitjans. En aquest 

període, tant l’alcaldia com l’alcaldia accidental són ocupats per una dona.  

 

A més, supera el 40% en els executius locals de la resta de Catalunya a quatre (tots 

excepte Catalunya Ràdio, que atorga un 39% del temps), la qual cosa guarda relació 

amb l’atenció informativa a temes com la moció de censura a l’alcaldessa de Badalona 

i les informacions sobre presumptes casos de corrupció en organismes que tenen 

dones per titulars.  

 

El temps de paraula de les dones representants del Govern de l’Estat també supera el 

40% a tres mitjans (Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1).  

 

Tot i que amb temps globals de paraula molt inferiors, les dones en representació de 

governs autonòmics de la resta de l’Estat només superen el 40% a TV3. 

 

Per mitjans, TV3, TVE Catalunya i RAC1 emeten percentatges de temps de paraula de 

dones superiors al 40% en tres de les sis agrupacions governamentals, i Catalunya 

Ràdio i 8tv, en dues. 

 

En relació a les forces polítiques, la presència de les dones també és minoritària. 

Únicament les dones representants de tres forces polítiques han registrat percentatges 

superiors al 40% respecte el total de l’agrupació en els informatius: 

Ciutadans+Ciudadanos, al cinc mitjans analitzats; CAT EN COMÚ+iU a quatre (tots 

excepte RAC1); i la CUP, a tres (Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1).  
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Segons el mitjà, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1 emeten temps de paraula de 

dones superior al 40% només en tres de les onze formacions polítiques relacionades 

amb els grups amb presència al Parlament de Catalunya, mentre que TV3 i 8tv, en 

dues. 

 

Quant a les entitats vinculades al debat polític l’ANC i l’Associació Catalana pels Drets 

Civils registren percentatges superiors al 50% en tots els canals i emissores on han 

tingut temps de paraula.   
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Quadre 41. Percentatge del temps de paraula de les dones polítiques per canal i/o emissora durant 
el quadrimestre maig-agost10 

Agrupacions TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Governs 33,5 36,2 44,6 34,4 39,0 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona 72,2 65,5 73,6 66,9 69,0 
Govern de les adm. autonòmiques no 
catalanes 45,3 35,9 -- -- 25,9 

Govern de les administracions locals 
catalanes 41,8 39,0 47,7 87,4 52,5 

Govern de l'Estat 34,9 41,3 42,0 33,4 49,0 
Govern de Catalunya 24,1 25,3 34,0 27,7 22,9 
Govern de les administracions locals no 
catalanes 9,2 4,8   -- 

Forces polítiques 27,1 27,0 29,7 27,2 25,6 
BNG 100     
EH Bildu 54,5 --  -- 20,0 
Ciutadans+Ciudadanos 47,1 46,6 49,8 44,4 41,9 
CAT EN COMÚ+IU 44,3 52,6 46,1 67,4 35,7 
VOX 40,0   -- -- 
CUP 38,4 48,7 46,1 25,4 42,6 
Podem+Podemos 26,1 7,6 38,8 16,3 14,2 
PPC+PP 24,6 26,7 13,9 31,3 23,4 
PDECAT 20,0 19,5 36,6 17,2 22,6 
PSC+PSOE 19,7 15,2 17,3 8,3 18,7 
JUNTSxCAT 17,1 18,7 17,2 10,8 9,8 
ERC 16,3 30,0 27,3 26,2 21,9 
Bloc Nacionalista Valencià -- --    
Comú de Lleida --     
Més per Mallorca --     
PNB -- -- -- -- -- 
Regidor/a no adscrit/a -- --   -- 
CC     100 
Demòcrates de Catalunya   --  -- 
PxC  --    
Units per avançar  -- --  -- 
Resta d’agrupacions d’actors polítics 15,7 22,8 42,6 21,7 20,0 
Corts Generals 68,1 93,3 100 66,7 71,0 
Òrgans de govern de l'administració de 
justícia 61,3 66,0 51,2 100 32,0 

Organismes de la Unió Europea 13,8 32,4 100 -- 32,6 
Altres institucions de la Generalitat 13,7 -- 41,4 45,2 -- 
Parlament de Catalunya 0,7 -- 20,6 -- -- 
Altres cambres legislatives -- -- --  -- 
Corona -- -- --   
Total 34,5 39,5 32,3 32,9 32,4 

 

 

 
  

                                                
10 Les cel·les ombrejades indiquen que el mitjà no ha atorgat temps de paraula a cap persona d’aquella 
agrupació, ni dona  ni home. Els guionets indiquen que la presència de les dones és inexistent i que, per 
tant, els homes suposen el 100% del temps de paraula corresponent a l’agrupació. 
 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

96 

Quadre 42. Percentatge del temps de paraula de les dones representants de les entitats vinculades 
al debat polític per canal i/o emissora durant el quadrimestre maig-agost 

Entitats vinculades al debat polític TV3 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

ANC 81,4 73,7 100 100 82,7 
Òmnium Cultural 12,4 15,6 -- -- 7,3 
Assemblea Sobiranista de Mallorca 100     
Associació Catalana pels Drets Civils 86,5 73,4  100 100 
Coord. de Primàries per la República de 
Catalunya -- 100   39,3 

FAES --     
Societat Civil Balear --     
Asociación Impulso Ciudadano   --   
Societat Civil Catalana  -- --   Total 49,2 59,2 24,1 58,2 48,9 

 

 

Les dones han suposat més del 50% del temps de paraula en una minoria dels 

principals temes de l’actualitat d’aquest quadrimestre i que es troben analitzats en el 

punt 3.2. A més, aquest fet es dona, a tots els mitjans, en relació amb ítems que 

figuren entre els que tenen menys temps de notícia dels onze analitzats. 

 

Així, a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i 8tv el primer tema en temps de paraula que 

concentra més d’un 50% de temps de paraula de dones és el sisè de cada mitjà; a 

TV3 el novè; i a RAC1 el desè. 

 

Per mitjans, TVE Catalunya i 8tv emeten més temps de paraula de dones que d’homes 

en quatre dels onze temes informativament rellevants del quadrimestre, Catalunya 

Ràdio en 3, i TV3 i RAC1 en 2. 

 

En relació amb els temes on es concentra una proporció superior al 50% de temps de 

paraula de dones, les informacions sobre violència masclista i les que s’ocupen 

d’aspectes derivats de la crisi econòmica obtenen una proporció de temps de paraula 

de dones superiors al 50% en quatre dels cinc canals i emissores; les notícies sobre 

recuperació de la memòria històrica en tres; les informacions que al·ludeixen al diàleg 

institucional entre el Govern de Catalunya i el govern de l’Estat en dos, i les notícies 

relacionades amb el fenomen migratori i la seva gestió, en un. 
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Quadre 43. Percentatge del temps de notícia de l’ítem informatiu destacat i percentatge del temps 
de paraula de les dones polítiques que hi intervenen per canal i/o emissora durant el quadrimestre 
maig-agost 

Temes  principals 

TV3 Catalunya 
Ràdio TVE Catalunya 8tv RAC1 

Temps 
notícia 

(%) 
Dones 

(%) 
Temps 
notícia 

(%) 
Dones 

(%) 
Temps 
notícia 

(%) 
Dones 

(%) 
Temps 
notícia 

(%) 
Dones 

(%) 
Temps 
notícia 

(%) 
Dones 

(%) 

Investidura i formació del nou 
Govern de Catalunya 9,7 22,7 9,1 26,7 13,3 32,9 17 23,9 13,2 16,4 

Moció de censura formació del 
nou Govern de l’Estat 7,9 19,5 8,1 19,6 8,3 27,8 12,8 10,8 8,9 19,5 

Informacions derivades de la 
causa judicial conjunta contra 
persones relacionades amb el 
procés independentista 

7,5 35,6 7,9 27,3 7,2 39,6 9,5 31,7 9,8 34,9 

Actes de suport a les persones 
empresonades o a l’estranger i 
debat sobre l’ús de simbologia 
política en l’espai públic 

6,2 34,8 5,8 26 5,8 22,2 4,1 4,8 6,7 33,8 

Informacions relacionades amb 
el fenomen migratori i la seva 
gestió 

4,7 35,4 4,4 43,1 3,3 69,2 2,9 26,7 3,6 52,1 

Informacions entorn del relleu 
de Mariano Rajoy al capdavant 
de la presidència del PP 

4,3 36,5 3,8 25,7 3,8 26,2 9,2 38,9 4,8 40,1 

Informacions sobre casos de 
presumpta corrupció 3,9 22,4 2,4 28,4 1,5 40,4 3,8 33,5 4,7 24,9 

Informacions entorn del diàleg 
institucional entre el Govern de 
Catalunya i el Govern de l’Estat 

3,4 40,7 3,8 54 7,4 46,5 3,9 58,7 3,2 46,5 

Informacions sobre violència 
masclista 2,5 52,8 1,7 49,8 0,7 100 1,2 60,3 1,6 38,4 

Informacions sobre aspectes 
derivats de la crisi econòmica 2,1 58,2 1,8 39,4 2,1 76,7 0,9 100 1,9 54,8 

Informacions sobre recuperació 
de la memòria històrica 2,1 40,5 1,6 63,2 0,8 56,1 1,6 62,8 2,8 30,4 
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5.3 Presència de les dones en entrevistes, debats i altres formes d’intervenció 
 

Les dones polítiques que han estat entrevistades entre els mesos de maig a agost 

representen el 43,3% del total al canal 3/24, el 39,6% a RAC1, el 38,4% a Catalunya 

Ràdio, el 37,8% a TV3, el 35,5% a 8tv i el 33,3% a TVE Catalunya.  

 

Les dones que han protagonitzat més entrevistes són l’alcaldessa de Barcelona, Ada 

Colau, i Meritxell Batet, sempre com a diputada del Grup Parlamentari Socialista del 

Congrés dels Diputats. L’alcaldessa de Barcelona ha estat entrevistada per parlar 

majoritàriament de la moció de censura presentada pel PSOE al govern de Mariano 

Rajoy, de l’arribada d’immigrants a bord del vaixell d’Open Arms al port de la ciutat 

(ambdós temes d’especial rellevància en els informatius diaris el període analitzat) 

(veure punts 3.2.2 i 3.2.5) i de la commemoració dels atemptats a Barcelona del 17 

d’agost. Pel què fa a la diputada Meritxell Batet, totes les entrevistes han versat sobre 

la moció de censura que el seu grup parlamentari presenta al govern de Mariano 

Rajoy. 

 

Quant a les dones que representen entitats vinculades al debat polític, la seva 

presència és superior al 40% en tots els mitjans on s’han realitzat entrevistes a 

membres d’aquesta tipologia d’entitats.  

 

El percentatge de dones que han participat en debats és del 63,6% a 8tv, del 28,9% a 

Catalunya, del 28,6% al 3/24 i del 20% a TV3. Quasi la totalitat de dones convidades 

són diputades al Parlament de Catalunya. 

 

En les altres formes d’intervencions les dones han representat una proporció  del 

29,5% a TV3, del 26,1% a RAC1, el 24,3% al 3/24, el 23% a Catalunya Ràdio i el 

17,4% a 8tv. Es tracta principalment de connexions en directe amb sessions plenàries 

al Parlament de Catalunya (en especial el debat de la investidura de Quim Torra com a 

president de la Generalitat), al Congrés de Diputats (on el debat de la moció de 

censura al govern de Mariano Rajoy aglutina la major part de connexions) i amb l’acte 

de presa de possessió dels consellers i conselleres del nou Govern de Catalunya.  En 

aquest context, les dones que han protagonitzat més intervencions d’aquesta tipologia 

són la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, i la presidenta del Grup 

Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas. 
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Quadre 44. Percentatge de presència de les dones en funció del tipus d’intervenció durant el 
quadrimestre maig-agost11 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Entrevistes 37,8 43,3 38,4 33,3 35,5 39,6 
Debats 20,0 28,6 28,9  63,6  
Altres formes d’intervenció 29,5 24,3 23,0 -- 17,4 26,1 
 
Quadre 45. Percentatge de presència de les dones representants de les entitats vinculades al debat 
polític per canal i/o emissora durant el quadrimestre maig-agost12 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 8tv RAC1 

Entrevistes 62,5 50,0 45,8  42,9 58,8 
Debats     --  
Altres formes d’intervenció       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Les cel·les ombrejades indiquen que el mitjà no ha atorgat temps de paraula a cap persona d’aquella 
agrupació, ni dona  ni home. Els guionets indiquen que la presència de les dones és inexistent i que, per 
tant, els homes suposen el 100% del temps de paraula corresponent a l’agrupació. 
12 Les cel·les ombrejades indiquen que el mitjà no ha atorgat temps de paraula a cap persona d’aquella 
agrupació, ni dona  ni home. Els guionets indiquen que la presència de les dones és inexistent i que, per 
tant, els homes suposen el 100% del temps de paraula corresponent a l’agrupació. 
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L’observança del pluralisme polític a la televisió i la ràdio. 
Maig-agost 2018.  
Resum executiu 

 

1. TV3     
El principal ítem en temps de notícia a TV3 és la investidura del president de la 

Generalitat i la posterior formació del nou executiu presidit per Quim Torra (9,7%). A 

continuació, amb una atenció informativa similar, se situen la moció de censura a 

Mariano Rajoy i a la formació d’un nou Govern de l’Estat (7,9%) així com la causa 

judicial contra persones relacionades amb el procés independentista (7,5%).  

 

D’entre els mitjans analitzats, TV3 és qui inclou més diversitat de veus, tant en el 

conjunt de la informació emesa (30 agrupacions diferents) com en 7 dels 11 grans 

temes que configuren el gruix de l’actualitat política aquest quadrimestre, i que 

s’analitzen al capítol 3. D’aquestes, 16 són d’agrupacions de partit. 

 

Quant al Parlament de Catalunya, TV3 ha donat temps de paraula a tots els grups i 

subgrups de la cambra catalana; i pel que fa al temps de paraula a les Corts Generals 

tenen veu les 6 formacions amb grup propi així com PDECAT i Bloc Nacionalista 

Valencià en el marc del Grup Mixt.  

 

Pel que fa a les entrevistes es comptabilitzen 20 agrupacions diferents i 9 en debats. 

Representants de partits que integren tots els grups i subgrups parlamentaris han estat 

objecte d’alguna entrevista i han participat en debats.   

 

La formació de govern a Catalunya i el canvi de govern a l’Estat arran de la moció de 

censura a Mariano Rajoy, contribueixen a que el conjunt dels executius recuperin 

protagonisme respecte del quadrimestre anterior. Així, el repartiment de temps de 

paraula entre governs i forces polítiques, en els teleinformatius de TV3, és del 46,2% 

i 53,8%, respectivament. En aquest marc, el Govern de Catalunya és qui suma més 

temps de paraula (el 18,4%), seguit a menys de 2 punts pel Govern de l’Estat, tant per 

l’atenció informativa a la seva constitució com pel seu paper rellevant en altres dels 

temes destacats, especialment la causa judicial contra polítics independentistes i el 

diàleg institucional amb el nou Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez. 
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Les forces polítiques amb més temps en els teleinformatius (en relació al sumatori de 

governs i partits) són: PPC+PP (12%); el conjunt de PDECAT (7,1%) i JUNTSxCAT 

(4,1%); Ciutadans+Ciudadanos (9,4%), PSC+PSOE (8,8%), ERC (4,8%); CAT EN 

COMÚ+IU (2,1%) amb Podem+Podemos (1,7%); CUP (2,3%). 

 
El partit extraparlamentari VOX obté un 0,1% del temps de paraula i les seves 

intervencions es refereixen a una querella de la formació contra el President de la 

Generalitat, Quim Torrra, i a la presència del rei Felip VI en la inauguració dels Jocs 

Mediterranis de Tarragona. 

 

Pel que fa al Parlament de Catalunya, el discurs d’investidura del candidat de 

JUNTSxCAT Quim Torra contribueix a que aquest grup parlamentari registri la 

proporció de temps més elevada (40,8% del total dels grups). A Continuació, el Grup 

Parlamentari de C’s registra el 22% i tot seguit, Socialistes i Units per Avançar 

(11,3%), CUP (8,2%), Catalunya en Comú Podem (7,5%), PPC (6,8%) i el Grup 

Republicà (3,3%). Aquesta presència reduïda d’ERC s’explica, en part, perquè les 

informacions entorn de la investidura, a diferència de les altres formacions, són 

abordades sovint per dirigents d’ERC sense escó, de manera que el temps de paraula 

no se suma al temps del grup parlamentari. 

 

Quant a les forces polítiques representades a les Corts Generals, el Grup d’Esquerra 

Republicana aplega el 22,6%. Tot seguit, cinc grups més registren percentatges 

similars, entre el 13,5% i el 15%, aproximadament. I el Grup Parlamentari Basc, suma 

el 4,6%. El Grup Socialista, que presenta la moció de censura, obté un 15%, una 

magnitud que no té en compte el temps de paraula de Pedro Sánchez en aquelles 

sessions, atès que no té escó. 

 

A nivell local, i a diferència del primer quadrimestre, TV3 dona més presència als 

ajuntaments altres que Barcelona que al d’aquesta ciutat (66,5% davant d’un 33,5%), 

la qual cosa respon a la cobertura informativa  de fets de l’actualitat local  com ara la 

moció de censura a Badalona o sobre els actes de suport i el debat de l´us de 

simbologia en l’espai públic en municipis concrets.  

 

A l’Ajuntament de Barcelona, el govern municipal obté el 85,6% del temps de paraula i 

la resta es reparteix entre tots els grups municipals a l’oposició. La proporció és 
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semblant a la de la resta de municipis de Catalunya, on els governs obtenen el  84,4% 

del temps. 

 

TV3 també ha cobert l’actualitat política del trimestre mitjançant entrevistes (135), 

debats (5) i retransmissions d’actes i fets vinculats al debat polític. Així, els temes 

principals tractats tant en entrevistes com en debats coincideixen amb els dos temes 

principals, en temps de notícia, en els teleinformatius emesos: la constitució dels nous 

governs a Catalunya i a l’Estat. La naturalesa parlamentària d’aquest dos temes 

determina que la gran majoria de les persones entrevistades o que participen en 

debats siguin diputats o diputades i que les formacions amb més intervencions siguin 

les que presenten la candidatura a la Presidència a Catalunya o que en donen suport. 

 

Tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya tenen veu tant en entrevistes 

com en debats directament o mitjançant alguna de les forces que s’hi relacionen. 

 

Les agrupacions amb més entrevistes són PDECAT (10,4%) amb JUNTSxCAT (6,7%); 

ERC (11,1%) amb Demòcrates de Catalunya (0,7%); PSC+PSOE (11,1%) ; PPC+PP 

(9,6%);CAT EN COMÚ+IU (5,9%) amb Podem+Podemos (0,7%); 

Ciutadans+Ciudadanos (5,9%); CUP (3,7%). 

 

Quant als governs creix la presència en les entrevistes respecte al quadrimestre 

anterior (del 17,3% al 29%), sobretot per la constitució del Govern a Catalunya, que 

obté l’11,9% del total.  

 

Com el quadrimestre anterior, totes les persones que intervenen en debats ho fan en 

qualitat de representants de forces polítiques, inclosa una intervenció d’un partit 

extraparlamentari, VOX (6,7% del total).  En ordre descendent, les intervencions de la 

resta d’agrupacions són: CAT EN COMÚ+IU (20%); PSC+PSOE (20%); 

Ciutadans+Ciudadanos (13,3%); ERC (13,3%); PDECAT (6,7%) amb JUNTSxCAT 

(6,7%); CUP (6,7%); PPC+PP (6,7%). 

TV3 (i el 3/24)  van retransmetre, de manera íntegra o parcial, sessions 

parlamentàries, actes de governs i institucions, de forces polítiques i d’altres actes o 

fets vinculats a l’actualitat del debat polític. Així, durant aquest quadrimestre el primer 

canal de TVC va emetre 68 retransmissions: 2 sessions parlamentàries, 35 d’actes i 

comunicacions de governs i institucions, 30 actes de partits i 1 d’entitats vinculades al 

debat polític.  
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Quant a les retransmissions d’actes de governs (majoritàriament rodes de premsa 

posteriors a les reunions dels executius o per informar sobre reunions amb d’altres 

institucions o forces polítiques) n’emeten principalment del de Catalunya (54,3%), de 

l’Estat (31,4%).  Pel que fa a la presència de forces polítiques, TV3 n’ofereix de totes 

les formacions relacionades amb tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya 

excepte la CUP: PPC+PP (40%); PSC+PSOE (23,3%); Ciutadans+Ciudadanos (10%); 

ERC (10%); CAT EN COMÚ+IU (6,7%) amb Podem+Podemos (3,3%); PDECAT 

(6,7%). 

 

Les entitats vinculades al debat públic tenen presència a TV3 en formats diversos. En 

els teleinformatius suposen l’1,9% del temps de paraula total agregat de len entitats i 

les agrupacions polítiques. Tenen veu 7 diferents, principalment l’ANC (0,9%) i 

Òmnium Cultural (0,6%) i, amb menys presència, la Coordinadora de Primàries per la 

República (0,2%), l’Associació Catalana pels Drets Civils (0,2%), la FAES (0,1%), 

Societat Civil Balear (0,1%) i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (0,1%). 

Quant a les entrevistes, cinc entitats hi participen i suposen el 10,6% del total 

d’entrevistes (de les entitats més les agrupacions polítiques). L’Associació Catalana 

pels Drets Civils és qui protagonitza més entrevistes (6,6%), que respon al tractament 

informatiu de diferents fets conjunturals relacionats amb la situació dels polítics 

empresonats (la divulgació d’imatges dels polítics a l’interior de la presó d’Estremera, 

el trasllat a presons de Catalunya i la publicació d’un llibre per part de fills i filles de 

polítics empresonats). L’ANC (1,3%), Òmnium Cultural (1,3%), FAES (0,7%) i la 

Fundación Nacional Francisco Franco (0,7%) també intervenen en entrevistes.  

La presència de les dones polítiques és minoritària en els teleinformatius de TV3 

(34,5% del temps de paraula), en les entrevistes (37,8%), en els debats (20%) i en 

altres formes d’intervenció (29,5%). Respecte del quadrimestre anterior, s’observa un 

increment en la presència a tots els formats excepte en els debats.  

Pel que fa als temes principals en els teleinformatius, les dones tenen la majoria del 

temps de paraula en 2 dels 11 ítems analitzats, el novè i el desè en temps de notícia. 
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2. Catalunya Ràdio 
 

Els tres temes principals de l’actualitat política a Catalunya Ràdio coincideixen amb 

TV3 i obtenen uns temps molt similars: la investidura de Quim Torra com a nou 

president de la Generalitat i la posterior formació de l’executiu  (9,1%), la moció de 

censura a Mariano Rajoy i a la formació del Govern de l’Estat presidit per Pedro 

Sánchez (8,1%%) i les informacions sobre la causa judicial contra persones 

relacionades amb el procés independentista (7,9%).  

 

Catalunya Ràdio és el tercer mitjà, d’entre els analitzats, amb més diversitat de veus 
(28) en el conjunt dels informatius diaris, després de TV3 (30) i RAC1 (29). Del total 

d’agrupacions, 14 corresponen a agrupacions de partit. 

Aquesta pluralitat també és reflecteix amb la presència amb temps de paraula de tots 

els grups i subgrups del Parlament de Catalunya i de tots els grups de les Corts 

incloses dues formacions del Grup Mixt, PDECAT i Bloc Nacionalista Valencià. 

Catalunya Ràdio és el mitjà amb més pluralitat de veus en entrevistes (22) i debats 

(10), formats en què tots els grups del Parlament han tingut presència mitjançant 

representants dels partits que s’hi relacionen. 

La formació dels dos nous executius, a Catalunya i a l’Estat, així com el major 

protagonisme informatiu de governs locals que en els altres mitjans analitzats, 

contribueix a explicar que a Catalunya Ràdio el temps de paraula en teleinformatius 

dels governs (54,3%) sigui, en conjunt, superior al de les forces polítiques (45,7%).  En 

aquest context, els governs de Catalunya (22,2% del temps de paraula total de 

governs i partits) i el de l’Estat (18,4%) són les dues agrupacions polítiques amb més 

temps. 

Pel que fa a les forces polítiques en els informatius diaris, el PPC+PP és qui té més 

temps de paraula (11,1%), sobretot en relació al procés de relleu de la direcció del 

partit en l’àmbit estatal. A continuació figuren el conjunt de PDECAT (6,1%) i 

JUNTSxCAT (3%); PSC+PSOE (7,6%) amb Units per Avançar (0,3%); 

Ciutadans+Ciudadanos (6,9%); ERC (5,2%); CAT EN COMÚ+IU (1,5%) amb 

Podem+Podemos (1,6%); la CUP (1,6%). 

La informació relacionada amb el procés d’investidura del president de la Generalitat 

és el principal tema d’informació parlamentària i el temps de paraula que obtenen a 

Catalunya Ràdio els diferents grups de la cambra, així ho reflecteix: els dos primers 
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són la formació que proposa el candidat a President, Junts per Catalunya (36,9% del 

temps) i el segon el grup de la cap de l’oposició, Ciutadans (25,3%). A continuació 

apareixen el Grups Socialistes i Units per Avançar (12,4%), el subgrup del Partit 

Popular de Catalunya (8,7%), el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

(8%), el Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (4,7%). El 

darrer, en temps, és el Grup Republicà (3,9%), amb una presència que reflecteix que  

una part important de les informacions entorn de la investidura són abordades, a 

diferència de la resta de grups, per dirigents del partit sense escó i, per tant, no es 

tenen en compte com a representants parlamentaris. 

En la informació sobre les Corts, els grup d’Esquerra Republicana obté el 21,8% del 

temps de paraula, seguit del Grup Socialista (18,3%), del Popular (16%), de 

Ciudadanos (13,1%), Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (13%) i del 

PDECAT dins del Grup mixt (9,8%). També tenen veu el Grup Basc (7,3%) i el Bloc 

Nacionalista Valencià (0,8%). Cal considerar, a més, que les intervencions de Pedro 

Sánchez en el debat de moció de censura no apareixen sumades al Grup Socialista 

atès que no té la condició de diputat. 

La informació sobre la política dels municipis de Catalunya atorga més temps de 

paraula els actors polítics d’ajuntaments diferents al de Barcelona (60%) que als de la 

capital (40%), una tendència que la ràdio pública ja mostrava durant el primer 

quadrimestre. En tots dos espais però, la representació dels governs obté molt més 

temps que l’oposició: el 93,7% pel que fa a Barcelona (amb presència de tres grups de 

l’oposició que es reparteixen un 6,3%)  i el 84,2% a la resta dels consistoris. 

Catalunya Ràdio és, entre els mitjans analitzats, qui va emetre més entrevistes a 

actors polítics en el segon quadrimestre, 190. També va programar 8 debats. Els 

principal tema de les entrevistes i dels debats coincideix amb el que va obtenir més 

atenció en els informatius d’aquest quadrimestre, la investidura com a President de 

Quim Torra. El segon tema, varia entre aquests dos formats: la moció de censura al 

Govern de l’Estat i la consegüent formació del govern de Pedro Sánchez en les 

entrevistes; el cicle electoral previst durant el 2019 (eleccions locals i al Parlament 

Europeu) en els debats. 

En aquest context, representants de les formacions lligades a la candidatura a 

President de la Generalitat, el PDECAT (8,9%) amb JUNTSxCAT (7,4%) són les més 

entrevistades d’entre les forces polítiques, seguides d’ERC (10%) amb Demòcrates 

de Catalunya (0,5%), la força que dona suport a aquesta candidatura i que passa a 

integrar el govern en coalició. A continuació, en nombre  d’entrevistes, figura 
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PSC+PSOE (7,9%)  amb Units per Avançar (0,5%); PPC+PP (7,4%); el conjunt de 

CAT EN COMÚ+IU (4,2%) amb Podem+Podemos (1,6%) i amb Guanyem Badalona 

en Comú (0,5%); Ciutadans+Ciudadanos (6,3%); CUP (4,2%).  

Els governs també tenen una presència significativa en les entrevistes i s’incrementen 

d’un 50% respecte de l’anterior quadrimestre arribant fins el 33,1% del total de les 

entrevistes, En aquest augment té molta incidència la constitució del nou govern a 

Catalunya, que suposa el 13,2% del total. 

Catalunya Ràdio es caracteritza per emetre mensualment (en aquest període al maig i 

al juny) un debat genèric sobre l’actualitat política i social entre representants de tots 

els grups i subgrups del Parlament de Catalunya. Aquest fet influeix en les xifres de les 

diferents forces: CAT EN COMÚ+IU (10,5%) amb Podem+Podemos (5,2%), ERC 

(15,8%) i el conjunt de PDECAT (7,9%) amb JUNTSxCAT (7,9%) són les que tenen 

més presència. A continuació se situa PSC+PSOE (13,2%); Ciutadans+Ciudadanos 

(10,5%); CUP (7,9%) i PPC+PP (7,9%). 

En aquest quadrimestre, a més, és l’únic dels mitjans que inclou representants de 

governs locals en un debat en relació amb les properes eleccions municipals.  

La presència d’entitats que intervenen de forma explícita en els debats polítics 

d’abast general se situa en un 2% del temps total (de les entitats més les agrupacions 

polítiques), que dona veu a un total de 5 diferents en els informatius: ANC (1,1% del 

temps), Òmnium Cultural (0,4%), Associació Catalana pels Drets Civils (0,3%), 

Coordinadora de Primàries per la República (0,1%) i Societat Civil Catalana (0,1%).  

Quant a les entrevistes, les entitats que intervenen en el debat polític són objecte de 

l’11,2% del total (entitats més agrupacions polítiques). Com a TV3, Associació 

Catalana pels Drets Civils és la que en protagonitza més (4,7% del total) en relació als 

tres fets d’actualitat conjunturals esmentats (les imatges dels polítics a Estremera, el 

trasllat a presons de Catalunya i la publicació d’un llibre). També són entrevistats 

Òmnium Cultural (3,7%), l’ANC (1,4%), Gure Esko Dago (1%) i la FAES (0,5%). 

La presència de dones en la informació a Catalunya Ràdio continua sent inferior a la 

dels homes en tots el formats. No obstant això, s’ha incrementat notablement respecte 

del quadrimestre anterior en teleinformatius (és del 39,5% del temps de paraula, la 

més alta de tots els mitjans analitzats), entrevistes (38,4%) i d’altres formes 

d’intervenció (23%). Ha baixat, en canvi, en els debats (28,9% del total). 

Quant als principals temes, només és del 50% del temps de paraula o superior  en 3 

dels 11 ítems, el sisè, novè i onzè en temps de notícia a Catalunya Ràdio. 
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3. TVE Catalunya 
 
Els dos primers temes en atenció informativa a TVE Catalunya coincideixen amb els 

de la resta de mitjans analitzats, la investidura del president de la Generalitat i la 

constitució del Govern presidit per Quim Torra (13,3% del temps total) i la moció de 

censura a Mariano Rajoy i la posterior formació del Govern de l’Estat liderat per Pedro 

Sánchez (8,3%). En canvi, difereix de la resta de mitjans analitzats en situar com a 

tercer tema amb més temps de notícia les informacions sobre el diàleg institucional 

entre el Govern de Catalunya i el de l’Estat (7,4%) i en oferir proporcions de temps 

més reduïdes que la resta en les informacions sobre presumpta corrupció (1,5%)  i 

sobre la memòria històrica (0,8%). 

 

Quant a la diversitat de veus, es comptabilitzen 24 agrupacions diferents, de les 

quals 12 són agrupacions de partit. Tant la totalitat dels grups i subgrups del Parlament 

de Catalunya com la dels grups de les Corts obtenen temps de paraula. Les 

intervencions del Grup Mixt a les Corts corresponen en la seva integritat al PDECAT. 

 

TVE Catalunya és el mitjà que menys representants d’agrupacions diferents entrevista 

(12). En aquestes entrevistes es constata la presència de tots els grups i subgrups 

parlamentaris de la Cambra catalana. 

 

Als informatius diaris, les intervencions de les formacions polítiques suposen el  

56,6% del temps de paraula i les dels executius, el 43,4%. En conjunt, el Govern de 

l’Estat és qui n’obté el percentatge més elevat (16,9% del temps), dos punts més que 

el Govern de Catalunya. 

 

La distribució del temps de paraula de les formacions polítiques en relació amb la 

suma de temps d’executius i partits situa amb uns percentatges similars PPC+PP 

(13,2%) i Ciutadans+Ciudadanos (13%). Les segueix PSC+PSOE (10,9%) amb Units 

per Avançar (0,1%), CAT EN COMÚ+IU (3,9%) amb Podem+Podemos (2,1%), el 

conjunt de PDECAT (3,3%) i JUNTSxCAT (2,4%), ERC (5,1%) amb Demòcrates de 

Catalunya (0,2%) i CUP (2,2%). 

 

Pel que fa al Parlament de Catalunya, el primer grup de l’oposició, C’s, és qui aplega 

la proporció de temps de paraula més elevada (28,6%). Els grups que el segueixen en 

temps també formen part de l’oposició: Catalunya en Comú Podem (15,2%), 

Socialistes i Units per Avançar (14,9%) i PPC (13,3%). JUNTSxCAT , que és el grup 
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que presenta candidatura en la investidura, registra un 12,4% del temps d’intervenció. 

La Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent acumula un 10% mentre que el 

Grup Parlamentari Republicà assoleix un 5,6%. En aquest darrer cas, s’ha de tenir en 

compte que en les informacions entorn de la investidura, a diferència d’altres grups, 

intervenen dirigents d’ERC que en no ser diputades no sumen el seu temps en aquest 

epígraf. 

 

El temps de paraula dels diferents grups parlamentaris a les Corts suposa el 10,6% 

del temps de les forces polítiques a TVE Catalunya. El 65,7% d’aquestes intervencions  

s’aglutina en notícies relacionades amb la moció de censura i la formació del nou 

govern de l’Estat, sent TVE Catalunya el mitjà que presenta una major concentració 

del temps de paraula en aquest tema. Tots els grups parlamentaris han registrat temps 

de paraula: Ciudadanos (23,1%); el Grup Popular (20,2%); PDECAT, dins del Grup 

Mixt (16,2%); Esquerra Republicana (15,3%); Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

Marea (13,9%); el Grup Socialista (8,3%); el Grup Basc (2,9%).  

 

La presència de les administracions locals a Catalunya ha suposat un 12,5% del 

total del temps de paraula d’actors polítics a TVE Catalunya, que juntament amb 

Catalunya Ràdio, és qui presenta una proporció més alta. D’aquest temps, TVE 

Catalunya és l’únic dels mitjans analitzats que ha emès més intervencions de 

l’Ajuntament de Barcelona (58,7%) que no pas de la resta d’executius catalans 

(41,3%), on més del 90% pertany a declaracions de membres del govern enfront un 

10% de representants de l’oposició. Les intervencions de representants del Govern de 

Barcelona fan referència principalment al debat sobre l’accés a l’habitatge i sobre 

l’acollida de persones migrants. 

 

La desconnexió territorial de TVE Catalunya, amb un horari d’emissió limitat, 

contribueix a que sigui el mitjà que menys entrevistes a actors polítics ha emès durant 

el quadrimestre maig-agost (15). Els temes principals de les entrevistes coincideixen 

amb els tres primers en temps de notícia en els teleinformatius: la investidura de Quim 

Torra com a President de la Generalitat i la formació del nou Govern de Catalunya, la 

moció de censura a Mariano Rajoy i la formació del nou Govern de l’Estat, i el diàleg 

institucional entre l’executiu català i l’estatal, on la totalitat de les persones 

entrevistades representen a forces polítiques i on hi són presents tots els grups 

parlamentaris. 
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Les entitats vinculades al debat polític han tingut presència a TVE Catalunya en els 

teleinformatius. Les seves intervencions en conjunt en els informatius diaris han estat 

de l’1% del temps de paraula, repartit entre Òmnium Cultural (0,4%), Societat Civil 

Catalana (0,3%), l’ANC (0,2%) i l’Associació Impulso Ciudadano (0,1%). 

 

La presència de dones polítiques a TVE Catalunya (amb una proporció molt similar a 

RAC1) és la menor de tots els mitjans analitzats tant en els informatius diaris (32,3%) 

com en les entrevistes emeses (33,3%). Pel que fa als temes més rellevants del 

quadrimestre (i que han estat analitzats en el punt 3.2), les dones han registrat un 

temps de paraula superior al 50% en quatre del 11 ítems, tot i que es tracta dels que 

menys atenció informativa tenen. 
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4. 8tv 
 
En el període analitzat de maig a agost, 8tv només va emetre informatius fins el 22 de 

juliol. Fins aquesta data, els dos ítems principals en temps de notícia són, com en la 

majoria dels mitjans, la investidura de qui Quim Torra com a President de la 

Generalitat i la formació del nou Govern de Catalunya (17% del temps de notícia 

política, el mitjà que més proporció hi dedica) i la moció de censura a Mariano Rajoy i 

posterior formació del nou Govern de l’Estat (12,8%). Les informacions sobre la causa 

judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista 

constitueixen el tercer gran tema (9,5%). 

 

Aquesta televisió ofereix en els teleinformatius del període analitzat una diversitat de 
veus polítiques inferior a la resta dels mitjans: 22 agrupacions diferents, de les quals 

12 són forces polítiques. En deu dels onze ítems analitzats, 8tv és la que hi ha inclòs 

menys diversitat d’agrupacions. Tot i això, 8tv ha donat temps de paraula a tots els 

grups i subgrups del Parlament de Catalunya. 

 

Pel que fa a les entrevistes, 8tv dona veu a 15 agrupacions diferents entre les que hi 

figuren tots els grups parlamentaris; en debats hi participen representants de 7 

agrupacions diferents, també amb presència de tots els grups parlamentaris. 

 

En els teleinformatius, el conjunt de les forces polítiques assoleixen més temps de 
paraula que els governs (58% i 42%, respectivament). No obstant això, el Govern de 

l’Estat aglutina el 19,9% del temps de paraula i el Govern de Catalunya el 17%. 

 

Les forces polítiques amb més temps de paraula en els teleinformatius són: PPC+PP 

(16,3%); Ciutadans+Ciudadanos (10,9%); PSC+PSOE (8,4%); PDECAT (3,5%) amb 

JUNTSxCAT (3%); ERC (6%); CAT EN COMÚ+IU (2%) amb Podem+Podemos 

(3,3%); i la CUP (2,9%).  

 

En un bloc de titulars 8tv emet declaracions del partit extraparlamentari VOX que obté 

un 0,2% del temps de paraula. 

 

Les intervencions dels grups del Parlament de Catalunya suposen el 15,8% del 

temps de paraula del total de forces polítiques emeses per 8tv. La informació 

relacionada amb el procés d’investidura del president de la Generalitat és el tema que 

aglutina més temps de paraula entre els grups i subgrups (el 33,4%), tot i que 8tv és 
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qui menys proporció hi dedica. El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (27,4%), 

com a grup al qual pertany el candidat a la Presidència, i el Grup Parlamentari de 

Ciutadans, com a principal grup de l’oposició (22,3%), són els que obtenen més temps 

de paraula. A continuació figuren el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

(12,5%), el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem (11,1%), el Grup 

Parlamentari Republicà (10,6%), el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 

Popular-Crida Constituent (9%) i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya (7%).  

 

El conjunt de les intervencions dels grups parlamentaris a les Corts se situa a 8tv en el 

13,9% respecte del temps de paraula del total de forces polítiques, i constitueix el 

percentatge més alt d’entre tots els canals i emissores. Tots els grups parlamentaris, 

amb l’excepció del Grup Socialista, registren veu. S’ha de tenir en compte, però, que a 

les notícies sobre la moció de censura (que representen més de la meitat del temps de 

paraula dels grups parlamentaris de les Corts), s’inclou temps de paraula de Pedro 

Sánchez, que no té la condició de diputat. 

 

8tv és dels mitjans analitzats el que la presència de representants dels governs i de les 

oposicions locals a Catalunya en els informatius és inferior, 4,8%. D’aquesta 

presència, un 56,5% correspon a membres dels ajuntaments locals catalans diferents 

al de Barcelona. En ambdues tipologies (municipis catalans excepte la capital i 

Barcelona) els membres del govern registren la major part del temps de paraula 

enfront dels representants de les oposicions.    

 

8tv és el segon mitjà que menys entrevistes a actors polítics ha emès durant el 

quadrimestre maig-agost (62), per davant de TVE Catalunya. La televisió privada  té 

com a tema principal de les entrevistes la moció de censura a Mariano Rajoy i 

posterior formació del nou Govern de l’Estat, a diferència de la resta de mitjans, on el 

tema primer ha estat la investidura de Quim Torra com a President de la Generalitat i 

la formació del nou Govern de Catalunya. Les forces més entrevistades són PDECAT 

(9,7%) amb JUNTSxCAT (6,5%),  CAT EN COMÚ+IU (11,3%) amb Podem+Podemos 

(3,2%), ERC (14,5%) i PSC+PSOE (12,9%) amb Units per Avançar (1,6%). A 

continuació figuren Ciutadans+Ciudadanos (4,8%); CUP (3,2%); PPC+PP (3,2%). 

 

8tv ha organitzat 4 debats que compten amb la presència de representants de tots el 

grups parlamentaris però on en destaca la participació de membres del PPC+PP 

(36,4%) i del PSC+PSOE (18,2%).    
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Quant a la presència de les entitats vinculades al debat polític, 8tv els atorga en el 

seu conjunt un 1% del temps de paraula en els informatius: l’ANC i Òmnium Cultural 

registren un 0,5% del total del temps cada una i l’Associació Catalana Pels drets civils 

el 0,1%. Representants de l’ANC, Òmnium Cultural , la Fundación Nacional Francisco 

Franco i Societat Civil catalana han estat entrevistats. I es comptabilitza la participació 

de l’ANC en un debat. 

 

La presència de les dones a 8tv és inferior a la dels homes en els teleinformatius 

(32,9%), en les entrevistes (35,5%) i en les altres formes d’intervenció (17,4%). En 

canvi, en els debats amb participació de representants d’agrupacions polítiques, el 

63,6% són dones (d’11 participants). Només en quatre dels temes principals que 

detallats al punt 3.2 8tv emet més temps de paraula de dones que d’homes, tot i que 

aquests ítems són dels que menys atenció informativa tenen d’entre els analitzats.  
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5. RAC1 
 

RAC1 situa entre els tres ítems informatius amb més atenció mediàtica els mateixos 

que TV3, Catalunya Ràdio i 8tv, tot i que invertint l’ordre pel que fa al segon i el tercer 

tema: el 13,2% del temps de notícia política es refereix a la investidura del president 

de la Generalitat i la posterior formació de l’executiu presidit per Quim Torra, el 9,8% a 

la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista 

i el 8,9% a la moció de censura a Mariano Rajoy i la formació del Govern de l’Estat 

encapçalat per Pedro Sánchez. 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, els informatius analitzats registren 29 agrupacions  

diferents amb temps de paraula, una dada similar a la de TV3, que és el mitjà que 

n’aplega més. D’aquestes, 15 corresponen a agrupacions de partit.  

 

Tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya i tots els grups de les Corts hi 

són representats. En el cas del Grup Mixt del Congrés es dona veu al PDECAT i a CC. 

Representants de 16 agrupacions diferents (entre les què es troben tots els grups i 

subgrups parlamentaris de la Cambra catalana) són entrevistats. 

 

RAC1 és el mitjà que inclou més veus diferents en quatre dels onze ítems informatius 

principals: 16 en les informacions entorn de la investidura de qui ostenti la presidència 

de la Generalitat i la formació del nou Govern de Catalunya presidit per Quim Torra; 18 

en les que aborden la moció de censura a Mariano Rajoy i la formació del nou Govern 

de l’Estat presidit per Pedro Sánchez; 18 (igual que TV3) en les notícies que 

al·ludeixen a la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés 

independentista i 11 en les que tracten el diàleg institucional entre el Govern de 

Catalunya i el Govern de l’Estat. 

 

Dins dels informatius diaris, la suma de temps de paraula de les formacions 

polítiques (56,8%) aglutina més temps que la dels executius (43,2%), tot i que 

l’agrupació que intervé més és la del Govern de Catalunya (19,2%), sobretot a causa 

de l’atenció mediàtica que rep la formació del seu nou executiu. 

 

En el còmput del temps de paraula de partits i governs als informatius, el de les forces 

polítiques es distribueix de la manera següent: PPC+PP (13,9%), 

Ciutadans+Ciudadanos (10%), PSC+PSOE (9,9%) amb Units per Avançar (0,1%), el 

conjunt de PDECAT (4,9%) i JUNTSxCAT (4,4%); ERC (4,7%) amb Demòcrates de 
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Catalunya (0,3%), CAT EN COMÚ+IU (2,1%) amb Podem+Podemos (2,1%) i CUP 

(3,6%). 

 

Les intervencions del partit extraparlamentari VOX suposen un 0,2% del temps de 

paraula total i s’inscriuen en una informació sobre una querella que presenta aquest 

partit davant del TSJC contra el president de la Generalitat, Quim Torra. 

 

En relació al Parlament de Catalunya, el grup al què pertany el candidat a la 

Presidència en el debat d’investidura, JUNTSxCAT, és el que acumula més temps de 

paraula, amb un 25,7% del temps, i és seguit pel primer grup de l’oposició, C’s, amb 

un 21,7% del total. A continuació Socialistes i Units per Avançar registren un 14,5%, 

Catalunya en Comú Podem i la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, un 

10,8% cada una, el PPC un 9,4% i el Grup Republicà, un 7,1%. 

 

Quant a les Corts  Generals, el grup parlamentari que suma més temps de paraula en 

els informatius analitzats és el de Ciudadanos, amb un 22,4%. El segueix el 

d’Esquerra Republicana (19,8%), el GP Popular (17,6%) i el GP  Socialista (16,1%). 

S’ha d’advertir, però, que les intervencions de Pedro Sánchez en les informacions 

relatives a la moció de censura no es comptabilitzen dins del temps de paraula del 

Grup Parlamentari Socialista ja que no té la condició de diputat. El Grup Mixt aplega un 

12,2% del temps de paraula (11,4% corresponent al PDECAT i 0,8% a CC), mentre 

que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea obté un 9,4% i el GP Basc, un 2,4% 

del total. 

 

En l’àmbit local, la presència de representants dels ajuntaments catalans diferents al 

de Barcelona (52,5%) és lleugerament superior a la de membres del consistori de la 

capital catalana (47,5%). En tots dos casos, les intervencions dels executius superen 

les de les oposicions (89,1% de temps de paraula del Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona per un 10,9% dels grups de l’oposició; i 79,3% dels governs locals de la 

resta de Catalunya per un 20,7% de les oposicions). El Govern i els grups de l’oposició 

a Barcelona tenen com a tema principal d’intervenció el debat polític i els incidents 

entorn de la utilització de simbologia i missatges de suport a les persones 

empresonades o a l'estranger arran del procés independentista. Pel que fa a la resta 

de municipis, la moció de censura contra l'alcaldessa de Badalona Dolors Sabater és 

la informació que concentra més temps de paraula tant entre els executius com entre 

les oposicions. 
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RAC1 va emetre 149 entrevistes en els programes analitzats de la mostra i entre els 

temes més tractats en aquest format se situen la investidura de Quim Torra i la 

constitució del Govern que presideix, la moció de censura a Mariano Rajoy i les 

informacions derivades de la causa judicial contra persones relacionades amb el 

procés independentista, que coincideixen amb els temes que han rebut més atenció 

informativa aquest quadrimestre. En les entrevistes, el conjunt de PDECAT (10,7%) 

amb JUNTSxCAT (5,4%) és el que té més presència. El segueix el que forma ERC 

(9,4%) amb Demòcrates de Catalunya (1,3%); PSC+PSOE (9,4%) amb Units per 

Avançar (0,7%); PPC+PP (9,4%), Ciutadans+Ciudadanos (6,7%);  CAT EN COMÚ+IU 

(5,4%) amb Podem+Podemos (0,7%) i la CUP (4,7%). 

 

RAC1 és el mitjà que registra un percentatge més elevat d’entrevistes realitzades a  

membres de Governs (34,9% del nombre total), entre les què predomina les que 

s’efectuen a representants del Govern de Catalunya (18,8%). 

 

Pel que fa a les entitats vinculades amb el debat polític, que en conjunt suposen el 

2,2% del temps total de les entitats i les agrupacions polítiques, l’ANC i Òmnium 

Cultural són les que concentren més temps de paraula als informatius, amb un 1% del 

temps de paraula total per a cada agrupació. També obtenen temps de paraula 

l’Associació Catalana pels Drets Civils (0,1%) i la Coordinadora de Primàries per la 

República de Catalunya (0,1%). Els representants de les entitats que han estat 

entrevistats pertanyen a l’Associació Catalana pels Drets Civils,  l’ANC, Òmnium 

Cultural, la Coordinadora de Primàries per la República de Catalunya i la Fundación 

Nacional Francisco Franco. 

   

I en relació amb la presència de les dones polítiques, el temps de paraula que 

obtenen als informatius analitzats és del 32,4% del total. Només en 2 dels 11 ítems 

informatius el temps de paraula de les dones és superior al dels homes, el setè i el 

desè en temps de notícia. El 39,6% de les persones entrevistades són dones mentre 

que en el format d’altres intervencions representen el 26,1%. 
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ANNEX 1. Informatius diaris: temps de notícia i de paraula de les informacions 
 

Els cinc quadres que segueixen mostren, per a cada un dels mitjans analitzats, totes 

les informacions que configuren les mostres respectives, així com la distribució del 

temps de paraula de les agrupacions polítiques en cada una d’aquestes informacions.  
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TV3 
 

Quadre 46. TV3. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre maig-agost 

% Atenció 
informativa Notícia Agrupació %Temps 

paraula 
5,29 Informacions sobre la moció de censura del Grup Parlamentari 

Socialista al president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy (TER) 
Govern de l'Estat 22,58 
PSOE 19,18 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

8,69 

Grup Parlamentari Socialista 8,39 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

8,19 

Grup Parlamentari Mixt 6,54 
Grup Parlamentari Ciudadanos 6,39 
Grup Parlamentari Popular 5,49 
Grup Parlamentari Basc 3,00 
PSC 2,05 
Ciudadanos 1,95 
Corts Generals 1,70 
Govern de Catalunya 1,55 
PNB 1,40 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

1,05 

JUNTSxCAT 0,80 
CAT EN COMÚ 0,45 
PDECAT 0,45 
Podemos 0,15 

4,21 Procés de formació i constitució del nou Govern de la Generalitat de 
Catalunya presidit per Quim Torra i reaccions des de diferents àmbits 
(TER) 

Govern de Catalunya 25,62 
PDECAT 11,29 
Govern de l'Estat 9,92 
Ciutadans 8,95 
Ciudadanos 8,82 
PSOE 7,30 
PSC 5,72 
JUNTSxCAT 3,93 
ERC 2,34 
PPC 2,27 
PP 2,13 
CAT EN COMÚ 1,72 
Podemos 1,72 
CUP 1,72 
Grup Parlamentari de Ciutadans 1,52 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

1,52 

FAES 1,31 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

0,55 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

0,41 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

0,34 

Parlament de Catalunya 0,34 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

0,28 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

0,28 
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2,97 Debat d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya (12 i 
14 de maig) (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

30,79 

Govern de l'Estat 10,68 
CUP 8,96 
PSOE 8,29 
Grup Parlamentari de Ciutadans 8,29 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

6,58 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,67 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

4,39 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

4,29 

Parlament de Catalunya 4,00 
ERC 3,15 
PDECAT 2,38 
Grup Parlamentari Republicà 2,29 
Ciudadanos 1,24 

2,47 Procés d’eleccions primàries de les persones precandidates a la 
presidència el PP (TER) 

PP 83,16 
PPC 16,84 

2,20 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Ciutadans 24,07 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

12,57 

Govern de Catalunya 11,74 
Ciudadanos 8,62 
PP 7,66 
PSC 7,43 
PDECAT 5,39 
Altres institucions de la Generalitat 4,43 
Grup Parlamentari de Ciutadans 3,95 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

3,47 

ERC 3,47 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

2,40 

Parlament de Catalunya 1,92 
PPC 1,68 
JUNTSxCAT 1,20 

2,03 Procés de formació i constitució del nou Govern de l'Estat espanyol 
presidit per Pedro Sánchez i reaccions des de diferents àmbits (TER) 

Govern de l'Estat 47,66 
PSC 12,52 
PSOE 10,09 
Ciutadans 6,17 
JUNTSxCAT 5,98 
PP 5,61 
CAT EN COMÚ 3,74 
Podemos 3,18 
PDECAT 2,80 
ERC 2,24 

1,96 Informacions relacionades amb la primera reunió entre el president 
del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, celebrada el 9 de juliol, i reaccions des de 
diferents àmbits (TER) 

Govern de Catalunya 41,87 
Govern de l'Estat 16,90 
Ciutadans 13,37 
PSC 11,73 
CAT EN COMÚ 4,16 
Ciudadanos 2,52 
Grup Parlamentari de Ciutadans 2,14 
PDECAT 2,14 
ERC 2,02 
PPC 1,89 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

0,63 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

0,63 
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1,88 Procés de dissolució d'ETA (TER) Govern de l'Estat 40,13 
EH Bildu 25,42 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

13,24 

PP 10,71 
PSOE 4,62 
Ciudadanos 3,78 
PNB 2,10 

1,66 Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del 
PP (20-21 de juliol de 2018) en què Pablo Casado es nomenat 
president del partit (TER) 

PP 83,86 
ERC 5,91 
PSC 5,71 
Ciudadanos 4,53 

1,52 Informacions entorn del trasllat de les persones empresonades arran 
del procés independentista a centres penitenciaris de Catalunya 
(TER) 

Govern de Catalunya 24,66 
PPC 10,40 
Ciutadans 10,21 
Govern de l'Estat 9,06 
CAT EN COMÚ 8,86 
Ciudadanos 7,32 
PP 6,74 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

5,20 

ANC 4,24 
Òmnium Cultural 3,66 
PSC 2,31 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

1,93 

Podemos 1,54 
PSOE 1,54 
JUNTSxCAT 1,16 
PDECAT 0,58 
CUP 0,58 

1,51 Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions 
dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 
(TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

17,64 

Grup Parlamentari de Ciutadans 13,92 
ERC 13,27 
Parlament de Catalunya 12,62 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

8,09 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

7,61 

Grup Parlamentari Republicà 6,47 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,34 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

5,02 

Altres institucions de la Generalitat 4,85 
JUNTSxCAT 3,40 
Govern de Catalunya 1,78 

1,49 Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista per presumptes fets 
connexos (TER) 

Govern de Catalunya 28,57 
CUP 17,05 
ERC 11,06 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

10,60 

Ciutadans 10,60 
PDECAT 9,22 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

4,61 

CAT EN COMÚ 3,69 
PP 3,69 
JUNTSxCAT 0,92 
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1,48 Debat entorn de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra que 
condemna com a “abús sexual” l’agressió en grup a una jove de 18 
anys durant els Sanfermines de 2016 (TER) 

Govern de l'Estat 30,71 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

16,93 

Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

8,27 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

7,87 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

5,91 

CAT EN COMÚ 5,91 
Grup Parlamentari Socialista 5,91 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

4,72 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

3,15 

PP 3,15 
PSOE 2,76 
Organismes de la Unió Europea 2,76 
ERC 1,97 

1,30 Preparatius i celebració de l'Assemblea Nacional del PDECAT (20-22 
de juliol de 2018) (TER) 

PDECAT 64,64 
JUNTSxCAT 13,58 
PSC 9,37 
Govern de l'Estat 5,62 
CAT EN COMÚ 3,98 
Ciutadans 2,81 

1,28 Informacions sobre la presència del rei Felip VI i el president de la 
Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de 
Tarragona (TER) 

Govern de Catalunya 49,34 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

14,16 

Ciutadans 8,85 
PPC 4,87 
Corona 4,20 
PSC 3,98 
CUP 3,76 
JUNTSxCAT 2,88 
VOX 2,21 
Ciudadanos 1,99 
CAT EN COMÚ 1,99 
Govern de l'Estat 1,77 

1,24 Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a Europa (TER) Govern de l'Estat 69,31 
Organismes de la Unió Europea 16,83 
Govern de Catalunya 8,91 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

4,95 

1,19 Informacions entorn a les negociacions per a la investidura de qui 
ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

29,30 

Grup Parlamentari de Ciutadans 18,28 
ANC 14,25 
PSC 10,22 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,91 

ERC 5,65 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

5,38 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

4,84 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,03 

Govern de l'Estat 2,15 
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1,16 Apel·lacions al diàleg per part de les forces polítiques en relació al 
procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 25,05 
Govern de l'Estat 16,39 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

8,66 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

5,71 

PSC 5,52 
Altres cambres legislatives 5,34 
CUP 4,97 
Grup Parlamentari de Ciutadans 4,24 
Més per Mallorca 3,50 
PDECAT 3,31 
PP 2,58 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

2,39 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

2,21 

ERC 2,21 
PPC 1,84 
Grup Parlamentari Republicà 1,84 
Ciutadans 1,66 
CAT EN COMÚ 1,47 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

1,10 

1,08 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
Port de València amb 630 persones rescatades a bord (TER) 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

41,18 

Organismes de la Unió Europea 17,65 
PSOE 12,35 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

11,76 

PP 8,82 
Govern de l'Estat 8,24 

1,08 Iniciatives de les administracions públiques de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i de la societat civil, en relació amb les persones migrants 
(TER) 
  
  

Govern de l'Estat 66,84 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

26,20 

PP 6,95 

1,07 Informacions sobre actes i mostres de suport de col·lectius diversos a 
les persones empresonades o a l'estranger arran del procés 
independentista a Catalunya (TER) 

Parlament de Catalunya 26,34 
CAT EN COMÚ 19,08 
ERC 17,56 
JUNTSxCAT 12,21 
ANC 9,92 
CUP 6,87 
Govern de Catalunya 4,20 
Òmnium Cultural 3,82 

1,07 Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l'Estat 52,51 
PP 8,11 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

8,11 

Podemos 6,56 
PSOE 5,41 
Grup Parlamentari Popular 5,02 
Grup Parlamentari Ciudadanos 4,25 
Ciudadanos 3,86 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

2,70 

Grup Parlamentari Mixt 1,93 
CAT EN COMÚ 1,54 
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1,06 Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència de 
Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles Puigdemont i 
reaccions al respecte (TER) 

PDECAT 43,01 
Govern de l'Estat 17,42 
Govern de Catalunya 17,20 
PP 6,88 
Ciudadanos 6,67 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

5,38 

IU 3,44 
1,03 Iniciatives relacionades amb la recuperació la memòria històrica 

(TER) 
Govern de Catalunya 44,68 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

17,02 

Govern de l'Estat 11,17 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

10,11 

ERC 5,85 
Podemos 4,26 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

4,26 

BNG 2,66 
1,02 Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge (TER) Govern de l'Ajuntament de 

Barcelona 
59,20 

Govern de Catalunya 27,36 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

13,43 

0,99 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant de la 
justícia belga i del Tribunal Suprem (TER) 

PP 18,64 
Govern de l'Estat 17,05 
Parlament de Catalunya 12,05 
ERC 11,14 
Grup Parlamentari de Ciutadans 8,41 
PDECAT 8,18 
Ciudadanos 7,73 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

5,68 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

5,00 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,41 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

2,73 

0,98 Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser investit 
president de la Generalitat de Catalunya i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

72,97 

ERC 6,46 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

6,22 

PDECAT 5,74 
Grup Parlamentari de Ciutadans 2,39 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

2,15 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

2,15 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

1,91 

0,91 Procés judicial pel cas Gürtel (TER) PP 48,00 
Govern de l'Estat 25,33 
Ciudadanos 9,33 
Podemos 9,33 
PDECAT 8,00 

0,91 Accidents de trànsit (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

83,15 

Govern de Catalunya 16,85 
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0,90 Debat entorn de les acusacions d'"adoctrinament" en centres escolars 
a Catalunya (TER) 

Altres institucions de la Generalitat 29,67 
Govern de Catalunya 17,03 
Govern de l'Estat 17,03 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

15,93 

Grup Parlamentari de Ciutadans 7,69 
JUNTSxCAT 7,14 
PDECAT 5,49 

0,90 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 58,33 
Podemos 22,73 
Parlament de Catalunya 15,91 
PDECAT 3,03 

0,87 Reactivació de l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i reobertura de delegacions del Govern de la 
Generalitat a l'exterior (TER) 

Govern de Catalunya 50,00 
Govern de l'Estat 16,79 
Ciutadans 11,45 
PSC 8,78 
PPC 6,49 
CAT EN COMÚ 3,82 
PP 2,67 

0,86 Apel·lacions a la no politització dels actes de commemoració del 
primer aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 
18 d'agost de 2017 (TER) 

Govern de Catalunya 32,80 
PP 10,78 
Parlament de Catalunya 8,94 
PDECAT 8,26 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

7,80 

Govern de l'Estat 7,80 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

4,82 

ANC 4,13 
PSOE 3,21 
CUP 2,75 
Ciudadanos 2,52 
JUNTSxCAT 2,29 
Podemos 2,06 
Corona 1,83 

0,85 Informacions relacionades amb la commemoració del primer 
aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 
d'agost de 2017 (TER) 

Govern de l'Estat 35,54 
Govern de Catalunya 33,45 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

11,50 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

10,80 

Ciutadans 8,71 
0,84 Celebració de la primera reunió de la comissió bilateral Estat-

Generalitat des del 2011 (TER) 
Govern de Catalunya 26,40 
CUP 23,88 
PP 21,35 
Govern de l'Estat 17,13 
Ciudadanos 8,99 
Ciutadans 2,25 

0,82 Debat entorn de les actuacions policials en relació amb la instal·lació 
o retirada de simbologia i missatges de suport a les persones 
empresonades o a l'estranger arran del procés independentista (TER) 

Govern de Catalunya 53,61 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

15,46 

Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

8,76 

Grup Parlamentari de Ciutadans 8,25 
Ciudadanos 5,67 
PP 4,12 
PPC 4,12 
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0,81 Incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia i 
missatges de suport a les persones empresonades o a l'estranger 
arran del procés independentista a l'espai públic i en edificis 
institucionals (TER) 

Ciutadans 20,92 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

17,85 

PP 13,23 
Govern de Catalunya 10,46 
PSOE 8,62 
PPC 8,31 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

6,77 

PSC 5,23 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

4,92 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

3,69 

0,80 Informacions relacionades amb l'aplicació i l'aixecament de l'article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 42,91 
Grup Parlamentari Ciudadanos 15,57 
PPC 13,15 
ANC 9,34 
PP 5,54 
Grup Parlamentari Popular 4,84 
Govern de Catalunya 3,11 
Corts Generals 2,77 
PSOE 2,08 
Ciudadanos 0,69 

0,78 Relleu a l'alcaldia de Lleida després de la renúncia d'Àngel Ros i del 
procés de primàries a l'agrupació local del PSC (TER) 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

39,05 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

35,40 

PSC 25,55 
0,69 Informacions entorn del desembarcament de l’Open Arms al Port de 

Barcelona amb 60 persones rescatades a bord (TER) 
Govern de Catalunya 67,12 
Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

32,88 

0,69 Celebració de la XXXIV Reunió Anual del Cercle d’Economia a Sitges Organismes de la Unió Europea 27,78 
Govern de Catalunya 22,84 
PDECAT 10,49 
PPC 9,88 
PSC 8,64 
CAT EN COMÚ 8,02 
ERC 6,79 
Ciutadans 5,56 

0,67 Pressupostos generals de l'Estat per al 2019 (TER) Govern de l'Estat 30,77 
Grup Parlamentari Mixt 22,65 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

12,82 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

12,39 

Grup Parlamentari Popular 8,55 
Govern de Catalunya 6,41 
Grup Parlamentari Ciudadanos 6,41 

0,67 La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana en una operació dirigida per 
un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció per blanqueig de 
capitals, desviament de fons i malversació 

PP 53,23 
Ciudadanos 18,55 
Compromís 11,29 
Govern de l'Estat 9,68 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

7,26 

0,66 Moció de censura a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (TER) Oposició de les administracions 
locals catalanes 

50,50 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

49,50 

0,64 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l'obtenció d'un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
vicesecretari general de Comunicació del PP Pablo Casado (TER) 

PP 69,61 
PSOE 19,89 
Ciudadanos 10,50 
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0,59 Polèmica entorn d'unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què diu que cal "atacar aquest Estat espanyol injust" 
(TER) 

Govern de Catalunya 44,00 
Govern de l'Estat 28,89 
PPC 14,67 
ERC 9,78 
PP 2,67 

0,58 Informacions relacionades amb les mesures de control del Govern de 
l’Estat espanyol als comptes de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 32,78 
Govern de Catalunya 32,22 
PSC 15,00 
PPC 13,33 
PSOE 6,67 

0,55 Una agent dels Mossos d’Esquadra abat un home que havia entrat a 
la comissaria de Cornellà de Llobregat armat amb un ganivet 

Govern de Catalunya 81,03 
CUP 18,97 

0,49 Informacions relacionades amb la presència de l'ós bru al Pirineu 
(TER) 

Govern de Catalunya 74,58 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

25,42 

0,48 El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern de 
l’Estat va interposar contra una moció del Parlament de Catalunya 
aprovada el 5 de juliol per ratificar els objectius polítics del 9N 

Govern de Catalunya 70,13 
Govern de l'Estat 14,94 
Grup Parlamentari de Ciutadans 14,94 

0,46 Informacions sobre agressions masclistes (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

58,82 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

25,49 

Govern de l'Estat 15,69 
0,46 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 

(TER) 
Govern de Catalunya 100,00 

0,45 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

PDECAT 34,04 
Coord. de Primàries per la 
República de Catalunya 

30,85 

ERC 17,02 
ANC 9,04 
PSC 5,32 
CAT EN COMÚ 3,72 

0,43 El president de la Generalitat, Quim Torra, abandona la recepció 
d’obertura del Smithsonian Folklife Festival de Washington durant el 
discurs de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés 

Govern de Catalunya 36,15 
Govern de l'Estat 35,38 
PP 12,31 
PDECAT 8,46 
ERC 7,69 

0,43 Celebració de la Conferència Nacional d’ERC (30 de juny i 1 de juliol 
de 2018) (TER) 

ERC 82,48 
JUNTSxCAT 17,52 

0,40 Preparatius i celebració dels Jocs del Mediterrani 2018 a Tarragona 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,40 Episodis de calor intensa durant l'estiu (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

77,50 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

22,50 

0,40 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de Catalunya 61,54 
PP 13,85 
Govern de l'Estat 13,85 
Ciudadanos 10,77 

0,39 Pressupostos generals de l'Estat per al 2018 (TER) Grup Parlamentari Popular 17,24 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

15,17 

Govern de l'Estat 12,41 
PNB 11,03 
Grup Parlamentari Mixt 8,97 
Organismes de la Unió Europea 8,97 
PP 8,28 
Grup Parlamentari Ciudadanos 6,21 
Grup Parlamentari Basc 5,52 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

4,83 

Corts Generals 1,38 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

13 

0,38 El Govern de Catalunya no assisteix a les reunions del Consell de 
Política Fiscal i Financera del 19 i del 31 de juliol 

Govern de l'Estat 36,11 
Govern de Catalunya 34,72 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

29,17 

0,37 La Generalitat de Catalunya publica la resolució de restriccions de 
trànsit pesant d’alguns trams de l'N-340 i l'N-240 i el Consell de 
Ministres aprova les bonificacions en els trams corresponents de l'AP-
7 i l'AP-2 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

64,29 

Govern de Catalunya 35,71 

0,36 El nou president de la Generalitat realitza una ronda de contactes 
amb representants dels grups i subgrups parlamentaris, amb 
l'excepció de Cs, que ha declinat participar-hi per discrepàncies amb 
la pancarta que penja a la façana del Palau 

Govern de Catalunya 37,58 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

30,20 

Grup Parlamentari de Ciutadans 22,15 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

10,07 

0,36 Accions d’instal·lació o retirada de simbologia i missatges de suport a 
les persones empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista a l’espai públic i en edificis institucionals (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

65,85 

ANC 21,95 
Òmnium Cultural 12,20 

0,35 Finançament autonòmic (TER) Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

92,71 

Govern de l'Estat 7,29 
0,35 Treballs de la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats 

sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 
PP 52,20 
Grup Parlamentari Socialista 26,42 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

21,38 

0,34 Iniciatives de les administracions públiques en relació amb la 
violència masclista (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

53,57 

Govern de l'Estat 35,71 
Govern de Catalunya 10,71 

0,34 La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta trama de 
corrupció a la Diputació de Barcelona per desviar dos milions d'euros 
de subvencions públiques 

JUNTSxCAT 31,37 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

29,41 

Ciutadans 19,61 
Podem 19,61 

0,34 Retirada de les ordres europees de detenció dictades el 3 de 
novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per l'Audiència Nacional 
contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret, Lluís Puig i Marta Rovira (TER) 

Govern de l'Estat 28,89 
Govern de Catalunya 24,44 
PDECAT 13,33 
Ciutadans 13,33 
ANC 12,22 
JUNTSxCAT 7,78 

0,33 Debat entorn d'una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 54,55 
ANC 29,55 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

15,91 

0,33 Un turista nord-americà denuncia haver estat agredit presumptament 
per un grup de manters a la plaça de Catalunya de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,32 Episodis de climatologia adversa i incidències que se'n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,32 El Jutjat Penal 2 de Manresa condemna a sis mesos d'inhabilitació i a 
una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per 
no haver despenjat l'estelada al balcó del consistori durant les 
eleccions del 27-S i del 20-D del 2015 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

84,44 

CUP 15,56 

0,31 Institucions Penitenciàries obre una investigació per esclarir la 
gravació d’unes imatges d’Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim 
Forn a l'interior de la presó d'Estremera, difoses pel diari Ara 

ERC 33,33 
PDECAT 32,22 
Ciutadans 17,78 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

16,67 

0,30 Debat entorn del sistema de pensions a l'Estat espanyol (TER) Govern de l'Estat 41,27 
Grup Parlamentari Socialista 28,57 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

15,87 

Grup Parlamentari Mixt 14,29 
0,30 Dimissió del ministre de Cultura i Esports del Govern de l'Estat, 

Màxim Huerta, per un presumpte cas de frau fiscal (TER) 
Govern de l'Estat 82,61 
PSOE 17,39 
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0,29 Debat entorn del model turístic a les Illes Balears (TER) Govern de les administracions 
locals no catalanes 

68,00 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

32,00 

0,29 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 63,00 
PDECAT 21,00 
Ciudadanos 14,00 
PSC 2,00 

0,29 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

62,96 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

37,04 

0,28 Situació de crisi financera a Grècia (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,28 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l'1-O 

(TER) 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

32,50 

Grup Parlamentari Ciudadanos 27,50 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

22,50 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

17,50 

0,28 Debat entorn d'una eventual nova aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 52,21 
Govern de Catalunya 29,20 
Ciudadanos 18,58 

0,28 Debat entorn d'una nova proposta de votació per a l'autodeterminació 
de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 53,49 
ERC 26,74 
Ciutadans 19,77 

0,28 Pedro Sánchez intervé per primer cop com a president del Govern de 
l'Estat en les sessions de control al Senat i al Congrés dels Diputats 

Govern de l'Estat 36,54 
Grup Parlamentari Popular 21,79 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

14,10 

Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

14,10 

Grup Parlamentari Basc 8,33 
Grup Parlamentari Ciudadanos 5,13 

0,26 Revetlla de Sant Joan 2018 (TER) Govern de Catalunya 39,22 
PDECAT 21,57 
Òmnium Cultural 20,59 
Parlament de Catalunya 18,63 

0,26 L'Associació Internacional del Transport Aeri atribueix l'increment dels 
retards dels vols europeus a la saturació dels espais aeris i dels 
aeroports 

Govern de Catalunya 100,00 

0,26 Debat entorn de la construcció de nous centres de culte a Catalunya 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

47,06 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

29,41 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

23,53 

0,26 Polèmica per unes gravacions a Corinna Sayn-Wittgenstein en què es 
revela un presumpte blanqueig de diners per part del Rei emèrit Joan 
Carles I (TER) 

Govern de l'Estat 34,38 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

28,13 

Ciudadanos 18,75 
ERC 18,75 

0,25 Incendis forestals durant l'estiu del 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals no catalanes 

71,05 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

28,95 

0,25 Les bosses de plàstic deixen de ser gratuïtes l'1 de juliol a l'Estat 
espanyol 

Govern de Catalunya 100,00 

0,25 Informació sobre la gestió dels recursos per a l'acolliment de 
persones migrades menors d'edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,24 Resum de les qüestions abordades el 25 de juiol per Carles 
Puigdemont des de Berlín en la primera roda de premsa després de 
la retirada de l'ordre europea de detenció 

PDECAT 58,21 
Govern de l'Estat 41,79 

0,24 Dirigents de C's participen en diferents actes de la Plataforma España 
ciudadana a Madrid, Màlaga i Palma de Mallorca 

Ciudadanos 100,00 
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0,23 Mesures del Govern de Catalunya amb vista a l'inici del curs lectiu 
2018-2019 (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,23 Resum de la roda de premsa del president del Govern de l'Estat, 
Pedro Sánchez, després del darrer Consell de Ministres d'abans de 
les vacances d'estiu 

Govern de l'Estat 100,00 

0,23 Celebració del Consell Nacional del PDECAT del 26 de maig a 
Barcelona 

PDECAT 100,00 

0,22 Celebració de la tradicional audiència d'estiu entre el rei Felip VI i el 
president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, al Palau de Marivent 
de Palma 

Govern de l'Estat 88,57 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

11,43 

0,22 Debat entorn de l'ordenació de les terrasses dels establiments de 
concurrència pública a Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,22 Manifestacions per protestar per l’"incompliment" del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere, ja que el projecte de pressupostos del 
Govern de l’Estat no inclou els 200 milions d’euros fixats per lluitar-hi 
en contra 

Govern de l’Estat 100,00 

0,22 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneix a La 
Moncloa amb el nou president del PP Pablo Casado 

PP 100,00 

0,22 El Ministeri de l’Interior reforça la lluita contra el narcotràfic a la costa 
d’Algesires 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

59,09 

Govern de l'Estat 40,91 
0,21 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, es reuneix amb el 

lehendakari Iñigo Urkullu al Palau de la Moncloa 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,21 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
port de la Valeta, a Malta, amb 141 persones rescatades a bord 
(TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

87,18 

Govern de l’Estat 12,82 
0,21 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de l'Ajuntament de 

Barcelona 
100,00 

0,20 L'Ajuntament de Gavà posa en marxa un pla d'intervenció integral per 
eradicar la prostitució al municipi 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,20 Cimera de l'OTAN a Brussel·les (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,20 Juanjo Puigcorbé anuncia que deixa el Grup Municipal d'ERC a 

l’Ajuntament de Barcelona i continua de regidor no adscrit després de 
la difusió d'un informe de la Diputació de Barcelona que li atribueix 
maltractament laboral 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

57,69 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

42,31 

0,20 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneix a La 
Moncloa amb els secretaris generals de CCOO i de l’UGT i amb els 
presidents de les patronals CEOE i CEPYME 

Govern de l'Estat 100,00 

0,20 El Departament de Justícia crea una aplicació per assessorar les 
parelles sobre com tractar els fills més petits durant els processos de 
separació 

Govern de Catalunya 100,00 

0,20 La militància de Podemos avala en una consulta que Pablo Iglesias i 
Irene Montero continuïn al capdavant del partit després d’una 
polèmica per la compra per part de la parella d’un xalet al municipi 
madrileny de Galapagar 

Podemos 100,00 

0,20 Mesures del Govern de l'Estat per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de l'Estat 73,77 
Govern de Catalunya 26,23 

0,20 Carles Puigdemont participa a Edimburg en un col·loqui en el marc 
del fòrum Beyond Borders, un esdeveniment cultural i polític centrat 
en l’intercanvi i el diàleg entre nacions, pobles i cultures 

PDECAT 100,00 

0,19 Debat entorn del projecte empresarial Hard Rock Entertainment 
World, conegut  inicialment com a Barcelona World (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

55,56 

Govern de Catalunya 44,44 
0,19 Informacions relacionades amb el cost de l'1-O i les acusacions sobre 

el seu finançament (TER) 
Govern de Catalunya 100,00 

0,18 Cas de presumpta corrupció a l'Institut Nóos (TER) PDECAT 32,61 
ERC 32,61 
IU 17,39 
Ciudadanos 17,39 

0,18 La Unió Europea i els Estats Units arriben a un acord per tancar la 
disputa comercial actual i rebaixar els aranzels progressivament fins a 
eliminar-los 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,18 Debat entorn del model de peatges a Catalunya (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,18 Celebració de l'assemblea general ordinària i eleccions a la Junta 

Directiva d'Òmnium Cultural del 16 de juny a Barcelona 
Òmnium Cultural 100,00 
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0,18 Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels Diputats el seu 
programa de govern 

Govern de l'Estat 39,73 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

16,44 

Grup Parlamentari Popular 16,44 
Grup Parlamentari Mixt 12,33 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

9,59 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,48 
0,17 Celebració de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana a Barcelona PSC 68,18 

PPC 31,82 
0,17 Dades sobre l'evolució de l'atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,17 Litigi pels béns artístics procedents del monestir de Santa Maria de 

Sixena entre el Govern de Catalunya i el de l'Aragó (TER) 
Govern de Catalunya 71,43 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

28,57 

0,17 Informacions sobre els eventuals efectes de la situació política a 
Catalunya en els indicadors econòmics (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,17 Els sindicats denuncien les precàries condicions laborals de molts 
treballadors i treballadores que reparteixen menjar a domicili en 
bicicleta 

Govern de Catalunya 100,00 

0,17 El nou president del PP, Pablo Casado, anuncia la nova executiva del 
partit durant el primer Comitè executiu del partit, celebrat a Barcelona 
el 26 de juliol 

PP 81,82 
Ciutadans 18,18 

0,16 Àngel Ros presenta les credencials com a ambaixador d'Espanya a 
Andorra 

Govern de l'Estat 100,00 

0,16 Incidència de les vagues convocades pels sindicats d'algunes 
aerolínies i pels controladors aeris a l'Aeroport de Barcelona- El Prat 
(TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, anuncia que 
proposarà abolir el canvi d’hora a la Unió Europea 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,16 Es compleixen 20 anys de l'incendi que va arrasar la Catalunya 
Central amb un total de 24.000 hectàrees cremades al Bages, el 
Berguedà, el Solsonès i la Segarra 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,16 Celebració de l'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi 2018 al 
Palau de la Música de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Resum del reportatge La ciutat dels turistes, emès en el marc del 
programa Valor Afegit de TV3. 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,16 Primera reunió de treball a Barcelona entre la consellera de Cultura, 
Laura Borràs, i el ministre de Cultura, José Guirao 

Govern de Catalunya 61,67 
Govern de l'Estat 38,33 

0,16 El Govern de la Generalitat aprova el decret llei de creació del nou 
ens públic que ha de gestionar la xarxa d'abastament d'aigua del 
sistema Ter-Llobregat 

Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,16 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, al programa El matí de Catalunya Ràdio 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 El PP demana la dimissió del ministre d'Agricultura, Luis Planas, per 
la seva imputació en un cas sobre robatoris d'aigua a través de pous 
il·legals al Parc Natural de Doñana 

PP 49,21 
Govern de l'Estat 34,92 
Ciudadanos 9,52 
Podemos 6,35 

0,15 La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, 
clausura la 29a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, a La Seu 
d'Urgell 

Govern de l'Estat 100,00 

0,15 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,15 Cs presenta una denúncia davant la Fiscalia del TSJC contra el 
president del Parlament i la resta de representants de JUNTSxCAT i 
ERC a la Mesa, en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció de 
la CUP per ratificar els objectius polítics del 9N 

Ciutadans 59,18 
PDECAT 20,41 
Grup Parlamentari de Ciutadans 20,41 

0,15 Resum de les intervencions del ministre d'Exteriors Josep Borrell i la 
ministra de Política Territorial Meritxell Batet a les comissions 
respectives dels seus departaments del Congrés dels Diputats per a 
explicar les prioritats de la seva gestió 

Grup Parlamentari Mixt 16,98 
Govern de l'Estat 45,28 
Grup Parlamentari Ciudadanos 13,21 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

24,53 

0,15 Implantació del programa de superilles de l'Ajuntament de Barcelona 
(TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,15 Les autoritats veterinàries de Bulgària indulten una vaca anomenada 
Penka, que va estar a punt de ser sacrificada per haver creuat la 
frontera amb Sèrbia, fora de la Unió Europea, sense documentació 

Organismes de la Unió Europea 100,00 
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0,15 Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball (TER) Ciutadans 29,35 
ANC 21,74 
ERC 20,65 
Podem 16,30 
PSC 11,96 

0,14 Procés judicial contra el raper mallorquí Valtonyc acusat d'enaltiment 
del terrorisme, calúmnia i injúries greus a la Corona (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,14 L'Ajuntament de Barcelona celebra el 8 d'agost una sessió 
extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció per abordar diversos temes 
relacionats amb seguretat i civisme a la ciutat 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

67,39 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

32,61 

0,14 Informacions entorn a la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

JUNTSxCAT 51,92 
PDECAT 48,08 

0,14 El Comitè Electoral Nacional del PP escull Ángel Garrido com a 
substitut de Cristina Cifuentes a la Presidència de la Comunitat de 
Madrid i Pío García Escudero assumeix la gestora del partit 

Podemos 34,15 
PP 29,27 
Ciudadanos 26,83 
PSOE 9,76 

0,14 Celebració de la recepció dels Reis d'Espanya a una representació de 
la societat balear al Palau de l'Almudaina de Palma 

Societat Civil Balear 60,00 
Assemblea Sobiranista de Mallorca 40,00 

0,14 La Guàrdia Civil deté el president de la Diputació de València i 
alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, per presumptes irregularitats en 
la contractació de personal de l'empresa pública Divalterra 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

58,82 

Ciudadanos 23,53 
Govern de l'Estat 17,65 

0,14 Resum de les intervencions dels ministres Josep Borrell, Meritxell 
Batet i Fernando Grande-Marlaska a les comissions respectives dels 
seus departaments del Congrés dels Diputats per a explicar les 
prioritats de la seva gestió 

Govern de l'Estat 60,42 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

20,83 

Grup Parlamentari Mixt 18,75 
0,14 Pedro Sánchez ofereix la seva primera entrevista televisiva com a 

nou president del Govern de l'Estat 
Govern de l'Estat 73,45 
Podemos 14,16 
PP 12,39 

0,14 El president de la Generalitat, Quim Torra, s'entrevista a Edimburg 
amb la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 La Generalitat de Catalunya vol implementar a Catalunya el sistema 
de "blockchain" o cadena de blocs a internet, bases de dades 
dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha 
estat publicada 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix el 21 de juny 
amb Carles Puigdemont a Berlín per analitzar la situació política a 
Catalunya 

Govern de Catalunya 56,60 
PDECAT 43,40 

0,14 La Generalitat de Catalunya prepara un un pla estratègic del sector 
forestal català 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 La Comissió Europea proposa una nova normativa per reduir les 
deixalles dels productes de plàstic d'un sol ús que més sovint ens 
troben a les platges i mars europeus 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,14 El Banc Central Europeu deixarà de comprar deute dels estats a 
finals d'aquest any però manté els tipus d'interès al 0% fins a l'estiu 
del 2019 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,14 Assetjament immobiliari (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,14 Alguns GPS recomanen el pas de camions i turismes per alguns 
municipis de Girona amb carreteres que no estan preparades per un 
alt volum de trànsit o gran tonatge 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 La Cova de les Teixoneres de Moià instal·la una passarel·la coberta 
per permetre les visites del públic mentre es continua amb les 
excavacions arqueològiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 Debat entorn de la liberalització dels horaris comercials (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,13 Mor un home en caure per un barranc de 30 metres d’alçada a 
Vilallonga de Ter 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 La consellera de Justícia, Ester Capella, presenta un nou tractament 
amb perspectiva de gènere adreçat a totes les internes en presons 
catalanes 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 El Govern de Catalunya aprova l'ampliació del Parc Natural de l'Alt 
Pirineu 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 La Generalitat de Catalunya autoritza la venda directa de llet crua de 
vaca a les persones consumidores 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 El Govern de l'Estat impugnarà el primer sindicat de treballadores 
sexuals després que la ministra de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, Magdalena Valerio, hagi reconegut errors amb la publicació de 
la seva constitució al BOE 

Govern de l'Estat 100,00 
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0,13 Debat entorn de les pràctiques incíviques associades al turisme 
anomenat "de borratxera" (TER) 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,13 Milers de persones participen en una cadena humana, organitzada 
per la plataforma Gure Esku Dago, que enllaça les tres capitals del 
País Basc per reclamar el dret a decidir 

Òmnium Cultural 52,94 
ANC 47,06 

0,13 Resum del documental del programa de TV3 Sense Ficció 
"Desemparats. El dolor" 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 L'Autoritat Catalana de la Competència insta l'Ajuntament de 
Barcelona a garantir el lliure mercat funerari arran del cas d'un veí de 
Santa Coloma de Gramenet que no va poder triar el lloc per fer el 
funeral de la seva mare 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,13 Els municipis per on transcorre la riera de Merlès arriben a un acord 
per limitar-ne el nombre de visitants 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 El president de França, Emmanuel Macron, es reuneix al Palau de 
l'Elisi amb el president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez 

Govern de l'Estat 100,00 

0,13 Debat entorn del dret a morir dignament (TER) Grup Parlamentari Popular 23,91 
Grup Parlamentari Ciudadanos 21,74 
Grup Parlamentari Socialista 19,57 
Grup Parlamentari Republicà 17,39 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

17,39 

0,12 Temporada de bany 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 Signatura del protocol de creació del Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions, que abastarà una de les àrees transfrontereres protegides 
més extenses d’Europa, entre Catalunya, Andorra i França 

Govern de Catalunya 100,00 

0,12 Més de 300 persones resulten ferides a Vigo en enfonsar-se una 
plataforma de fusta durant un festival 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

55,00 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

45,00 

0,12 Altres episodis d'arribada de persones que migren a Europa (TER) Govern de l'Estat 56,41 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

43,59 

0,12 La cancellera alemanya, Angela Merkel, es reuneix a Berlín amb el 
president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez 

Govern de l'Estat 100,00 

0,12 Celebració de la Setmana del Parlament Universitari al Parlament de 
Catalunya 

Parlament de Catalunya 100,00 

0,12 La polèmica restauració del Ecce Homo de Borja, a Saragossa, 
compleix sis anys havent-se convertit en un important atractiu turístic 
per al municipi 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,12 Diversos talls de llum afecten els comerços de l'Escala i Castelló 
d’Empúries a causa d'una sobrecàrrega als centres de transformació 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 L'Ajuntament del Port de la Selva posa en marxa una dessalinitzadora 
mòbil per garantir l'aigua de boca durant l'estiu 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 Rebaixes d'estiu 2018 (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,12 El Departament d’Ensenyament demana una pròrroga d’un any als 

consells comarcals perquè les AMPA que gestionen els menjadors 
escolars ho segueixin fent 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

50,00 

Govern de Catalunya 50,00 
0,12 Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,12 El veïnat i les empreses instal·lades a Espinelves denuncien talls 

esporàdics de llum i Endesa ho atribueix a obres de millora del 
subministrament 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 Celebració de l'acte de lliurament dels Premis Fundació Princesa de 
Girona 

Corona 100,00 

0,12 Una avaria elèctrica deixa sense llum durant 13 hores sis pobles de 
l'Urgell i la Conca de Barberà 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 Celebració del Consell Nacional del PSC del 14 de juliol a Barcelona PSC 100,00 
0,12 Pressupostos de la Unió Europea per al període 2021-2027 (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,12 L'Ajuntament de Garcia, un municipi de 600 habitants de la Ribera 

d’Ebre, organitza una trobada de persones amb aquest cognom 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 El veïnat del barri d'Espronceda de Sabadell afronta una plaga de 
xinxes que afecta diversos immobles 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 Presentació de les dades del Baròmetre del CIS corresponent al mes 
d'abril 

Ciudadanos 56,00 
PP 44,00 

0,11 Els Estats Units comencen a aplicar aranzels del 25% i el 10% a les 
importacions d'acer i d'alumini de la Unió Europea, Canadà i Mèxic 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,11 Celebració de la tercera edició de la iniciativa turística Alcarràs en 
Fruit 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 L'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga titlla de "xantatge" el 
compromís de Grupo Jorge, propietari de l'excorxador Le Porc 
Gourmet, per regularitzar la situació dels "falsos autònoms" a canvi 
de permisos municipals 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 
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0,11 El Departament d'Ensenyament estudia llogar o comprar espais en 
desús d'escoles concertades per fer front a l'increment de la demanda 
d'escola pública 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Celebració del Festival Espurnes Barroques a diversos municipis de 
la Catalunya Central 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 Mor José María Setién, bisbe emèrit de Sant Sebastià, als 90 anys Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,11 L'Aeroport de Barcelona-El Prat multiplica gairebé per vuit el nombre 
de viatgers intercontinentals des del 2005 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 El Tribunal de Comptes Europeu critica en un informe la 
descoordinació entre països a l'hora de fer línies ferroviàries d'alta 
velocitat 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,11 El sindicat UGT celebra els 130 anys de la seva fundació Govern de l'Estat 100,00 
0,11 Debat entorn de la vigència de la Constitució espanyola i propostes 

de reforma (TER) 
Govern de l'Estat 50,85 
Ciutadans 27,12 
PP 22,03 

0,11 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en la causa conjunta contra persones relacionades amb el procés 
independentista (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Celebració del Dos de Maig, dia de la Comunitat de Madrid PSOE 43,48 
Ciudadanos 30,43 
PP 26,09 

0,11 Mariano Rajoy es reincorpora a la seva plaça de registrador de la 
propietat a Santa Pola 

PP 100,00 

0,11 La Generalitat de Catalunya posa en marxa una residència pública 
per a joves amb trastorns mentals greus 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 La Policia Nacional posa en marxa una operació en ajuntaments 
d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta 
contractació irregular de serveis relacionats amb la seguretat viària 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

52,17 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

47,83 

0,11 El Ministre d'Economia proposa Pablo Hernández de Cos com a nou 
governador del Banc d'Espanya a la Comissió d'Economia del 
Congrés dels Diputats 

Govern de l'Estat 36,36 
Grup Parlamentari Socialista 33,33 
Grup Parlamentari Mixt 30,30 

0,11 Celebració del bicentenari del naixement de Karl Marx Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,11 L'accés a peu al congost de Mont-rebei queda tancat temporalment a 

causa d’una esllavissada de terra 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 Debat entorn de la reforma del mercat de treball (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,10 Resum de la sessió ordinària de la Comissió de Control de la CCMA 

del Parlament de Catalunya del 6 de juliol 
Grup Parlamentari de Ciutadans 100,00 

0,10 Reforma de l'Estatut del País Basc (TER) PNB 100,00 
0,10 El Govern de Catalunya i els sindicats no arriben a cap acord en la 

reunió de la Mesa General de Negociació dels treballadors i 
treballadores públics de la Generalitat del 20 de juliol 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Debat entorn de l'IVA cultural (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,10 La DGAIA crearà la figura del delegat de Protecció als 250 centres on 

hi ha menors d’edat sota la seva tutela per protegir els seus drets i 
vetllar en els episodis de violència 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Resum de la roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu del Govern de Catalunya del 24 de juliol 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 L'Alhambra de Granada presenta la restauració de les pintures sobre 
cuir de les voltes de la Sala dels Reis 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,10 La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un 
possible desviament de fons públics en la gestió de l'empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,10 Josep Maria Jové i Jenn Díaz denuncien un agent de la Policia 
Nacional per haver-los insultat presumptament davant de la 
Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana de Barcelona 

ERC 100,00 

0,10 Elisenda Paluzie(ANC), i Marcel Mauri, (Òmnium Cultural) es 
refereixen a l'aniversari de l'1-O i a la causa judicial arran del procés 
independentista a Catalunya en el marc d'una taula rodona a la 
Universitat Catalana d'Estiu 

Òmnium Cultural 51,52 
ANC 48,48 

0,10 El veïnat de Mataró assenyala amb esprai fluorescent desperfectes a 
la via pública per captar l’atenció de l'Ajuntament 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,10 El Ple del Parlament rebutja en la sessió del 3 de maig una proposta 
de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
presentada pel Subgrup Parlamentari del PPC 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

27,45 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

27,45 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

25,49 

Grup Parlamentari de Ciutadans 19,61 
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0,09 La presidenta del Grup Municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, 
Carina Mejías, abandona la sala en què se celebrava la Comissió 
d'Economia i Hisenda després d'una picabaralla amb el primer tinent 
d'alcalde Gerardo Pisarello 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

50,00 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

50,00 

0,09 El president del Govern de Catalunya, Quim Torra, es reuneix amb el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, al Palau de la 
Generalitat 

Ciutadans 40,63 
Podemos 37,50 
Govern de Catalunya 21,88 

0,09 El ministeri de Sanitat ordena la retirada de més d'un centenar de 
medicaments que contenen el principi actiu valsartan, receptats per 
controlar la hipertensió 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Un exsicari del narcotraficant Pablo Escobar promociona un poble 
d'Almeria 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

80,00 

PSOE 20,00 
0,09 Procés judicial per una eventual baralla entre un un grup de 8 joves i 

dos guàrdies civils de paisà a la localitat navarresa d'Altsasu (15 
d'octubre 2016) (TER) 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,09 Debat entorn del projecte de construcció de l'eix ferroviari conegut 
com a corredor del Mediterrani (TER) 

Govern de l'Estat 54,55 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

45,45 

0,09 La plantilla del metro de Barcelona denuncia les agressions que 
pateixen per part de grafiters 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,09 Carles Puigdemont reclama al Govern de l'Estat un canvi en la 
política envers Catalunya coincidint amb el seu retorn a Bèlgica 
després de passar quatre mesos a Alemanya 

Ciutadans 55,10 
PSOE 44,90 

0,08 Els sindicats CCOO i UGT i el Grupo Jorge, propietari de l'escorxador 
osonenc Le Porc Gourmet, arriben a un preacord per laboralitzar les 
persones treballadores en el sí de les seves empreses en el conveni 
col·lectiu del sector 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 El ministeri de Defensa haurà d'invertir 16 milions d'euros més per 
ampliar els molls de la base de Cartagena perquè els nous submarins 
de l'Armada Espanyola hi puguin navegar 

Govern de l'Estat 100,00 

0,08 El comissari Miquel Esquius és nomenat nou cap dels Mossos 
d'Esquadra 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,08 La Comissió Europea proposa la creació d’uns nous bons europeus 

que evitarien la mutualització dels riscos i les pèrdues 
Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,07 La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, presideix la posada en 
marxa de l’última fase del canal Algerri-Balaguer 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 Presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 
2017 

Govern de Catalunya 56,67 
Altres institucions de la Generalitat 43,33 

0,07 Eleccions presidencials del 2018 a Veneçuela (TER) PSOE 100,00 
0,07 VOX presenta davant del TSJC una querella contra el president de la 

Generalitat, Quim Torra, pels delictes d'encobriment, odi i conspiració 
per a la rebel·lió 

VOX 100,00 

0,07 L'automobilística xinesa Thunder Power no materialitza una operació 
inversora a Catalunya que havia anunciat la Generalitat el 2017 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 Debat entorn de la regulació del consum recreatiu de cànnabis (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 Carles Puigdemont inicia els tràmits per demanar l'oficina i els 
recursos de personal i seguretat associats que li pertoquen com a 
expresident de la Generalitat 

Govern de Catalunya 66,67 
PSC 33,33 

0,07 Pedro Sánchez reuneix de forma informal el seu equip de govern a la 
finca estatal de Quintos de Mora per traçar una agenda política a llarg 
termini 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, La Xarxa i la 
CCMA signen l'acord de col·laboració per a la difusió televisiva de la 
temporada de castells d'enguany 

Altres institucions de la Generalitat 100,00 

0,07 La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, 
anuncia al Congrés dels Diputats que el Govern de l'Estat eliminarà 
els copagaments farmacèutics als pensionistes més vulnerables i 
recuperarà la universalitat de l'assistència sanitària 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 La Ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, anuncia al Congrés dels 
Diputats un paquet de mesures fiscals que contempla la reforma de 
l’impost de societats, un impost a les empreses digitals i un impost 
mediambiental 

Govern de l'Estat 100,00 

0,06 Proves d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i de quart curs 
de l'educació secundària (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Bombers de la Generalitat troben sans i estalvis quatre escoltes 
adolescents que s’havien perdut en una excursió a La Garrotxa 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Els ajuntaments de Torres de Segre, Soses, Aitona i Seròs reclamen 
més neteja i cabal al tram on es fa el Descens Popular en Piragua per 
poder fer tot l’any activitats esportives aquàtiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 
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0,06 Política exterior del Govern dels Estats Units presidit per Donald 

Trump (TER) 
Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,06 La Generalitat de Catalunya estima que va captar 241 milions d'euros 
d'inversió estrangera el 2017, un 31% menys que l'any anterior 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 El ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis 
Ábalos, critica l'oposició que exerceixen PP i Cs i descarta convocar 
eleccions anticipades, en un acte del PSC a Castell-Platja d'Aro 

PSOE 100,00 

0,06 L’Ajuntament de Badalona deixa de pagar 10.000 euros en dietes a 
Xavier García Albiol perquè segons un informe del secretari municipal 
el regidor no assisteix als plens municipals 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

53,57 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

46,43 

0,06 L'Agència Tributària embarga 110.000 euros tant a Òmnium Cultural 
com a l'ANC per executar una multa imposada per l’Agència de 
Protecció de Dades 

Òmnium Cultural 100,00 

0,06 Informacions entorn del presumpte espionatge a persones contràries 
al procés independentista a Catalunya per part dels Mossos 
d'Esquadra (TER) 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

34,21 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

26,32 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

23,68 

Grup Parlamentari de Ciutadans 15,79 
0,06 Els ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i 

Sant Feliu de Llobregat demanen al nou Govern de l’Estat que 
mantingui el compromís de soterrar les vies del tren al seu pas per 
aquestes poblacions 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 El president del Parlament, Roger Torrent, rep en audiència la nova 
delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera 

Govern de l'Estat 100,00 

0,06 El Ple del Parlament aprova en la sessió del 3 de maig una proposta 
de resolució de denúncia de la criminalització dels comitès de 
defensa de la república per l’aparell de l’Estat espanyol 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

28,89 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

26,67 

Grup Parlamentari de Ciutadans 24,44 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

20,00 

0,06 El Parlament commemora el Dia d'Europa amb la tradicional recepció 
al cos consular acreditat a Barcelona 

Parlament de Catalunya 100,00 

0,06 Declaració de la renda del 2017 (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,06 Celebració de la sessió plenària extraordinària del Consell Escolar de 

Catalunya al Palau de la Generalitat 
Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Barcelona acollirà el saló Integrated Systems Europe, la fira líder 
mundial del sector audiovisual, a partir del 2021 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,06 Ada Colau i Xavier Domènech guanyen les eleccions internes de 
Catalunya en Comú per renovar els òrgans de direcció i esdevenen 
els nous coordinadors generals del partit 

CAT EN COMÚ 100,00 

0,06 Teresa Cunillera pren possessió del càrrec com a nova delegada del 
Govern de l'Estat a Catalunya 

Govern de l'Estat 100,00 

0,06 Òmnium Cultural posa en marxa una campanya d’estiu per informar 
els turistes de la situació política a Catalunya 

Òmnium Cultural 100,00 

0,06 El president del Senat demana a la senadora d'Esquerra Republicana 
Mirella Cortès que prometi el càrrec en castellà després d'haver-ho fet 
en català 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

67,57 

Corts Generals 32,43 
0,06 Celebració del Consell Nacional d'ERC del 22 de juny a Barcelona ERC 100,00 
0,05 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida 

per la Cambra Oficial de Comerç, a la Llotja de Mar de Barcelona 
Govern de Catalunya 100,00 

0,05 L'incendi d'un catamarà turístic a Pontevedra causa dos ferits greus 
entre el passatge 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,05 Informacions amb vista a la celebració dels actes organitzats per 
l'ANC i Òmnium Cultural amb motiu de la Diada del 2018 (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,05 El conseller Jordi Puigneró defensa que Catalunya ha de crear una 
nació digital en forma de República abans que es pugui desplegar en 
forma física durant una xerrada sobre eines digitals en el marc de la 
Universitat Catalana d'Estiu 

Govern de Catalunya 100,00 

0,05 Presentació de l'Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2017 

Altres institucions de la Generalitat 100,00 

0,05 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, anuncia que 
abans que acabi l'any celebrarà un Consell de Ministres a Andalusia i 
un altre a Barcelona i reitera el seu "compromís" amb Catalunya 

Govern de l'Estat 100,00 

0,05 La Generalitat de Catalunya anuncia que aprovarà una oferta de 
30.000 places públiques 

Govern de Catalunya 100,00 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

22 

0,05 La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena 
Valerio, proposa que les persones treballadores autònomes cotitzin 
en funció del que cobrin 

Govern de l'Estat 100,00 

0,05 El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià obliga la Generalitat 
Valenciana a impartir l’assignatura de religió a segon de Batxillerat 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,05 La Guàrdia Urbana de Barcelona deté sis persones per incidents en 
un intent d'assalt al Casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris 

Govern de Catalunya 100,00 

0,05 Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament del Parlament del 9 
de juliol amb el conseller Josep Bargalló sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament 

Govern de Catalunya 100,00 

0,05 La Generalitat Valenciana oferirà una residència o un habitatge 
assistit al noi de 385 quilos a qui l'Hospital de Manises va donar l'alta 
perquè no tenia mitjans per atendre’l 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,05 El diputat i portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Carles 
Riera, afirma que la seva formació té poca confiança en el Govern 
perquè al marge de l'aspecte declaratiu i simbòlic l'únic que fa és 
"intentar recuperar l'autonomia" 

CUP 100,00 

0,05 Dades del dèficit de les administracions públiques i mesures per 
reduir-lo (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,04 El president Quim Torra rep al Palau de la Generalitat la nova 
delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera 

Govern de l'Estat 100,00 

0,04 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al Parlament 
Europeu 2019 (TER) 

Ciudadanos 100,00 

0,04 El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, no es mostra partidari 
de prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les escoles 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 La Generalitat de Catalunya reunirà amb urgència la Junta de 
Seguretat de Catalunya per abordar el control de l'amenaça terrorista 
i els atacs feixistes 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d'empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 Informacions amb vista a la celebració dels actes institucionals de la 
Diada Nacional de Catalunya 2018 (TER) 

PSC 100,00 

0,04 El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, anuncia que el 
Departament no renovarà els concerts a les escoles que segreguin 
per gènere 

Govern de Catalunya 100,00 

0,03 El president de la Generalitat, Quim Torra, clausura els actes del 
centenari de la Biblioteca Popular de Valls 

Govern de Catalunya 100,00 

0,03 La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, critica 
que el primer líder a visitar Pedro Sánchez a la Moncloa hagi estat 
Pablo Iglesias i demana al president del Govern de l'Estat que marqui 
el límits al president de la Generalitat 

PP 100,00 
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 Catalunya Ràdio 
 

Quadre 47. Catalunya Ràdio. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia 
durant el quadrimestre maig-agost 

 
% Atenció 
informativa Notícia Agrupació %Temps 

paraula 
5,82 Informacions sobre la moció de censura del Grup Parlamentari 

Socialista al president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy (TER) 
PSOE 28,90 
Govern de l'Estat 15,24 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

9,02 

Grup Parlamentari Popular 8,49 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

7,62 

Grup Parlamentari Socialista 6,48 
Grup Parlamentari Mixt 6,48 
Grup Parlamentari Ciudadanos 4,29 
Corts Generals 3,33 
JUNTSxCAT 1,75 
ERC 1,66 
Organismes de la Unió Europea 1,40 
Units per avançar 1,40 
Govern de Catalunya 1,31 
Grup Parlamentari Basc 1,23 
PDECAT 1,14 
PP 0,26 

4,92 Procés de formació i constitució del nou Govern de la Generalitat de 
Catalunya presidit per Quim Torra i reaccions des de diferents àmbits 
(TER) 

Govern de Catalunya 38,44 
Govern de l'Estat 22,49 
Ciutadans 7,53 
JUNTSxCAT 7,08 
PDECAT 5,20 
PSOE 5,11 
CUP 2,96 
PSC 2,60 
ERC 2,06 
PPC 1,88 
CAT EN COMÚ 1,70 
Ciudadanos 1,52 
Parlament de Catalunya 1,43 

2,28 Informacions entorn del trasllat de les persones empresonades arran 
del procés independentista a centres penitenciaris de Catalunya 
(TER) 

Govern de l'Estat 30,18 
Govern de Catalunya 22,00 
PPC 8,18 
PSC 8,00 
Podemos 6,18 
Ciutadans 6,00 
Parlament de Catalunya 4,73 
PP 4,36 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

4,18 

JUNTSxCAT 2,55 
ERC 1,82 
PDECAT 1,82 

2,23 Informacions relacionades amb la primera reunió entre el president 
del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, celebrada el 9 de juliol, i reaccions des de 
diferents àmbits (TER) 

Govern de Catalunya 44,23 
Govern de l'Estat 21,39 
PSC 7,93 
Grup Parlamentari de Ciutadans 6,97 
Ciutadans 6,49 
PP 5,05 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

4,09 

Units per Avançar 3,85 
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2,04 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

17,78 

Govern de Catalunya 13,63 
Ciutadans 10,85 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

10,62 

PSC 9,70 
ERC 8,08 
Parlament de Catalunya 8,08 
Ciudadanos 6,70 
ANC 5,31 
PP 3,23 
Societat Civil Catalana 3,00 
Grup Parlamentari de Ciutadans 1,62 
PDECAT 1,39 

2,00 Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del 
PP (20-21 de juliol de 2018) en què Pablo Casado es nomenat 
president del partit (TER) 

PP 98,30 
Govern de l'Estat 1,70 

1,89 Procés de formació i constitució del nou Govern de l'Estat espanyol 
presidit per Pedro Sánchez i reaccions des de diferents àmbits (TER) 

Govern de l'Estat 69,46 
PP 6,89 
PSC 6,89 
PDECAT 4,79 
Podemos 4,49 
PSOE 4,19 
ERC 3,29 

1,62 Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista per presumptes fets 
connexos (TER) 

ERC 36,74 
PDECAT 25,24 
Govern de l'Estat 24,60 
CAT EN COMÚ 6,39 
Govern de Catalunya 4,47 
PSOE 2,56 

1,53 Procés d’eleccions primàries de les persones precandidates a la 
presidència el PP (TER) 

PP 100,00 

1,49 Debat d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya (12 i 
14 de maig) (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

60,65 

CUP 8,27 
Govern de l'Estat 6,27 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

5,26 

Grup Parlamentari Republicà 4,01 
Grup Parlamentari de Ciutadans 3,76 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,01 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

3,01 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

2,26 

Ciudadanos 1,75 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

1,75 

1,44 Apel·lacions al diàleg per part de les forces polítiques en relació al 
procés independentista a Catalunya (TER) 

PSC 17,71 
ERC 16,35 
Podemos 12,81 
Altres cambres legislatives 7,08 
JUNTSxCAT 6,81 
PDECAT 6,54 
Organismes de la Unió Europea 5,99 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

5,45 

CAT EN COMÚ 5,45 
Grup Parlamentari Socialista 4,90 
Ciutadans 4,63 
Govern de Catalunya 3,81 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

2,45 
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1,43 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant de la 
justícia belga i del Tribunal Suprem (TER) 

PDECAT 25,36 
Govern de Catalunya 18,93 
PP 15,00 
Govern de l'Estat 12,50 
Ciudadanos 10,36 
Parlament de Catalunya 6,43 
Grup Parlamentari de Ciutadans 4,29 
ERC 3,93 
PSOE 3,21 

1,38 Iniciatives de les administracions públiques de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i de la societat civil, en relació amb les persones migrants 
(TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

43,58 

Govern de l'Estat 36,15 
Ciudadanos 11,82 
PP 6,74 

1,37 Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions 
dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 
(TER) 

Parlament de Catalunya 18,02 
ERC 16,25 
Govern de Catalunya 11,66 
Grup Parlamentari de Ciutadans 11,66 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

10,60 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

7,77 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

7,77 

Grup Parlamentari Republicà 7,42 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

5,65 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,18 

1,33 Informacions sobre la presència del rei Felip VI i el president de la 
Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de 
Tarragona (TER) 

Govern de Catalunya 53,99 
Govern de l'Estat 27,54 
Ciutadans 7,25 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,52 

PPC 4,71 
1,25 Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco Franco del 

Valle de los Caídos (TER) 
Govern de l'Estat 55,51 
Grup Parlamentari Socialista 22,03 
Grup Parlamentari Ciudadanos 8,47 
Grup Parlamentari Popular 7,20 
Govern de Catalunya 6,78 

1,24 Informacions entorn a les negociacions per a la investidura de qui 
ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

23,67 

Grup Parlamentari de Ciutadans 18,78 
ERC 17,96 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

7,35 

PSC 6,94 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

6,12 

CUP 5,31 
PDECAT 4,90 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,90 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

4,08 

1,24 Procés de dissolució d'ETA (TER) Govern de l'Estat 34,51 
PSOE 19,72 
EH Bildu 16,90 
PP 13,03 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

7,04 

Organismes de la Unió Europea 4,58 
Ciudadanos 4,23 
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1,19 Informacions relacionades amb l'aplicació i l'aixecament de l'article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 56,45 
Grup Parlamentari Ciudadanos 12,90 
ANC 9,14 
Ciudadanos 9,14 
ERC 5,38 
Grup Parlamentari Republicà 4,30 
Grup Parlamentari Mixt 2,69 

1,07 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

42,70 

Altres institucions de la Generalitat 16,29 
Govern de l'Estat 15,17 
PP 10,11 
Govern de Catalunya 8,43 
Ciudadanos 7,30 

1,07 El nou president de la Generalitat realitza una ronda de contactes 
amb representants dels grups i subgrups parlamentaris, amb 
l'excepció de Cs, que ha declinat participar-hi per discrepàncies amb 
la pancarta que penja a la façana del Palau 

Govern de Catalunya 26,74 
Grup Parlamentari de Ciutadans 24,06 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

19,25 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

10,70 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,95 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

4,81 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,74 

Grup Parlamentari Republicà 3,74 
1,06 Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a Europa (TER) Organismes de la Unió Europea 81,48 

Govern de l'Estat 18,52 
1,06 Debat entorn de les actuacions policials en relació amb la instal·lació 

o retirada de simbologia i missatges de suport a les persones 
empresonades o a l'estranger arran del procés independentista (TER) 

Govern de Catalunya 51,52 
Govern de l'Estat 19,19 
PPC 9,60 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

8,08 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,57 

CUP 5,05 
1,00 Relleu a l'alcaldia de Lleida després de la renúncia d'Àngel Ros i del 

procés de primàries a l'agrupació local del PSC (TER) 
PSC 39,26 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

39,26 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

21,47 

0,93 Pressupostos generals de l'Estat per al 2019 (TER) Govern de l'Estat 55,32 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

14,18 

Grup Parlamentari Ciudadanos 12,77 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

9,93 

Grup Parlamentari Mixt 7,80 
0,89 Apel·lacions a la no politització dels actes de commemoració del 

primer aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 
18 d'agost de 2017 (TER) 

PP 16,32 
Govern de l'Estat 16,32 
ANC 11,72 
Govern de Catalunya 10,88 
PPC 9,21 
JUNTSxCAT 8,79 
ERC 8,37 
Ciudadanos  6,69 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

5,86 

PDECAT 5,86 
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0,88 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
Port de València amb 630 persones rescatades a bord (TER) 

Govern de l'Estat 41,32 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

24,79 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

17,36 

Organismes de la Unió Europea 16,53 
0,86 Moció de censura a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (TER) ) Govern de les administracions 

locals catalanes 
50,97 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

49,03 

0,86 Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser investit 
president de la Generalitat de Catalunya i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

69,66 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

7,69 

Grup Parlamentari de Ciutadans 6,41 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,98 

Govern de l'Estat 5,98 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,27 

0,83 Incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia i 
missatges de suport a les persones empresonades o a l'estranger 
arran del procés independentista a l'espai públic i en edificis 
institucionals (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

38,50 

Ciutadans 25,13 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

14,44 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

12,30 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

9,63 

0,80 Informacions sobre actes i mostres de suport de col·lectius diversos a 
les persones empresonades o a l'estranger arran del procés 
independentista a Catalunya (TER) 

ERC 37,77 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

12,77 

Parlament de Catalunya 12,23 
PDECAT 10,64 
CAT EN COMÚ 9,57 
ANC 9,57 
Òmnium Cultural  4,26 
CUP 3,19 

0,80 Polèmica entorn d'unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què diu que cal "atacar aquest Estat espanyol injust" 
(TER) 

Govern de Catalunya 27,54 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

20,36 

PP 20,36 
Ciudadanos 11,98 
PPC 11,38 
Ciutadans  8,38 

0,79 Debat entorn d'una nova proposta de votació per a l'autodeterminació 
de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 93,30 
Govern de l'Estat 6,70 

0,78 Celebració de la primera reunió de la comissió bilateral Estat-
Generalitat des del 2011 (TER) 

Govern de Catalunya 53,44 
Govern de l'Estat 15,87 
PSC 10,58 
Ciudadanos 10,05 
CUP 10,05 

0,77 Preparatius i celebració de l'Assemblea Nacional del PDECAT (20-22 
de juliol de 2018) (TER) 

PDECAT 70,77 
Govern de l'Estat 29,23 

0,77 Informacions sobre agressions masclistes (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

66,28 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

19,77 

Govern de Catalunya 13,95 
0,76 Pressupostos generals de l'Estat per al 2018 (TER) Govern de l'Estat 36,14 

PP 23,49 
Grup Parlamentari Basc 20,48 
Organismes de la Unió Europea 10,24 
Grup Parlamentari Popular 7,83 
PNB 1,81 
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0,73 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

PPC 25,14 
Coord. de Primàries per la 
República de Catalunya 

18,44 

Òmnium Cultural 17,32 
PDECAT 12,85 
Ciutadans 10,61 
CAT EN COMÚ 8,38 
ERC 7,26 

0,71 Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència de 
Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles Puigdemont i 
reaccions al respecte (TER) 

Govern de l'Estat 23,16 
PDECAT 22,03 
Ciudadanos 19,77 
Govern de Catalunya 13,56 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

11,30 

PP 10,17 
0,70 El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern de 

l’Estat va interposar contra una moció del Parlament de Catalunya 
aprovada el 5 de juliol per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 33,07 
Govern de l'Estat 32,28 
PDECAT 18,90 
Govern de Catalunya 15,75 

0,67 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 60,23 
CUP 23,86 
ERC 6,25 
PDECAT 5,68 
Ciutadans 3,98 

0,66 Iniciatives de les administracions públiques en relació amb la 
violència masclista (TER) 
  
  
  

Govern de Catalunya 35,40 
Govern de l'Estat 32,74 
Altres institucions de la Generalitat 22,12 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

9,73 

0,64 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Podemos 43,56 
Parlament de Catalunya 23,76 
Govern de Catalunya 16,83 
Òmnium Cultural 15,84 

0,59 Debat entorn d'una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 63,83 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

13,83 

Parlament de Catalunya 13,83 
Grup Parlamentari de Ciutadans 8,51 

0,59 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l'obtenció d'un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
vicesecretari general de Comunicació del PP Pablo Casado (TER) 

PP 78,47 
Ciudadanos 12,50 
PSOE 9,03 

0,56 Reactivació de l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i reobertura de delegacions del Govern de la 
Generalitat a l'exterior (TER) 

Govern de Catalunya 58,16 
Govern de l'Estat 17,02 
Ciutadans 12,77 
PDECAT 12,06 

0,53 Dades sobre l'evolució de l'atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,52 Informacions entorn del desembarcament de l’Open Arms al Port de 

Barcelona amb 60 persones rescatades a bord (TER) 
Govern de Catalunya 100,00 

0,51 Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

59,46 

Govern de Catalunya 24,32 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

16,22 

0,50 Debat entorn de les acusacions d'"adoctrinament" en centres escolars 
a Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 33,33 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

20,95 

Altres institucions de la Generalitat 19,05 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

13,33 

Ciutadans 13,33 
0,48 La Generalitat de Catalunya publica la resolució de restriccions de 

trànsit pesant d’alguns trams de l'N-340 i l'N-240 i el Consell de 
Ministres aprova les bonificacions en els trams corresponents de l'AP-
7 i l'AP-2 

Govern de Catalunya 60,78 
Govern de l'Estat 25,49 
ERC 13,73 
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0,46 Resum de les qüestions abordades el 25 de juiol per Carles 
Puigdemont des de Berlín en la primera roda de premsa després de 
la retirada de l'ordre europea de detenció 

PDECAT 100,00 

0,46 Accions d’instal·lació o retirada de simbologia i missatges de suport a 
les persones empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista a l’espai públic i en edificis institucionals (TER) 

ANC 56,86 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

43,14 

0,45 Incendis forestals durant l'estiu del 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals no catalanes 

85,71 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

14,29 

0,44 Informacions relacionades amb la instrucció de la causa judicial sobre 
els atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 d'agost de 2017 
(TER) 

Govern de Catalunya 70,18 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

29,82 

0,43 El president de la Generalitat, Quim Torra, abandona la recepció 
d’obertura del Smithsonian Folklife Festival de Washington durant el 
discurs de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés 

Govern de l'Estat 62,16 
Govern de Catalunya 37,84 

0,42 Debat entorn d'una eventual nova aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 60,98 
Govern de Catalunya 23,17 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

15,85 

0,41 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,38 Una agent dels Mossos d’Esquadra abat un home que havia entrat a 
la comissaria de Cornellà de Llobregat armat amb un ganivet 

Govern de Catalunya 65,45 
CUP 34,55 

0,37 Altres episodis d'arribada de persones que migren a Europa (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,37 Informacions relacionades amb la commemoració del primer 

aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 
d'agost de 2017 (TER) 

Govern de l'Estat 46,34 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

35,37 

Ciutadans 18,29 
0,36 Revetlla de Sant Joan 2018 (TER) Govern de Catalunya 50,75 

Parlament de Catalunya 26,87 
Òmnium Cultural 22,39 

0,36 La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, anuncia 
al Congrés dels Diputats la retirada de l’assignatura de religió com a 
oferta computable de la LOMCE i la creació d’una assignatura de 
valors cívics i ètics 

Govern de l'Estat 50,77 
Govern de Catalunya 49,23 

0,35 El president de la Generalitat, Quim Torra, s'entrevista a Edimburg 
amb la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon 

Govern de Catalunya 100,00 

0,34 Iniciatives relacionades amb la recuperació la memòria històrica 
(TER) 

Govern de Catalunya 40,00 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

33,33 

Govern de l'Estat 26,67 
0,34 Informacions relacionades amb les mesures de control del Govern de 

l’Estat espanyol als comptes de la Generalitat de Catalunya (TER) 
Govern de l'Estat 41,46 
PSOE 31,71 
Govern de Catalunya 26,83 

0,34 Episodis de calor intensa durant l'estiu (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

52,38 

Govern de Catalunya 47,62 
0,33 Informacions amb vista a la celebració dels actes organitzats per 

l'ANC i Òmnium Cultural amb motiu de la Diada del 2018 (TER) 
ANC 100,00 

0,33 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d'empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,33 Accidents de trànsit (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,32 Episodis de climatologia adversa i incidències que se'n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

65,85 

Govern de Catalunya 34,15 
0,31 Debat entorn de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra que 

condemna com a “abús sexual” l’agressió en grup a una jove de 18 
anys durant els Sanfermines de 2016 (TER) 

Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

37,70 

Organismes de la Unió Europea 34,43 
Govern de l'Estat 27,87 

0,30 El president del Govern de Catalunya, Quim Torra, es reuneix amb el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, al Palau de la 
Generalitat 

Podemos 75,41 
Govern de Catalunya 24,59 

0,30 Celebració de l'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi 2018 al 
Palau de la Música de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 
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0,30 Informacions entorn del presumpte espionatge a persones contràries 
al procés independentista a Catalunya per part dels Mossos 
d'Esquadra (TER) 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

28,75 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

25,00 

Grup Parlamentari de Ciutadans 23,75 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

15,00 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

7,50 

0,30 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

53,66 

Govern de Catalunya 46,34 
0,30 L'Ajuntament de Barcelona celebra el 8 d'agost una sessió 

extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció per abordar diversos temes 
relacionats amb seguretat i civisme a la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

58,67 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

41,33 

0,29 Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels Diputats el seu 
programa de govern 

Govern de l'Estat 64,29 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

19,64 

Grup Parlamentari Mixt 16,07 
0,29 La portaveu del Govern, Isabel Celaá, assegura que el Govern de 

l'Estat no resistirà "més del raonable" si creu que ha de convocar 
eleccions en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia 
Fórum 

PSC 38,78 
Govern de Catalunya 30,61 
Govern de l'Estat 30,61 

0,29 Iniciatives de les administracions públiques per controlar la venda 
ambulant il·legal (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

75,51 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

24,49 

0,28 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, es reuneix amb el 
lehendakari Iñigo Urkullu al Palau de la Moncloa 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,28 El Govern de Catalunya no assisteix a les reunions del Consell de 
Política Fiscal i Financera del 19 i del 31 de juliol 

Govern de Catalunya 62,16 
Govern de l'Estat 37,84 

0,28 Debat entorn del dret a morir dignament (TER) Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

71,74 

Grup Parlamentari Popular 28,26 
0,28 Celebració de l'acte del 30è aniversari dels Quatre Motors per a 

Europa, a Stuttgart 
Govern de Catalunya 100,00 

0,28 Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,28 Carles Puigdemont reclama al Govern de l'Estat un canvi en la 

política envers Catalunya coincidint amb el seu retorn a Bèlgica 
després de passar quatre mesos a Alemanya 

PDECAT 37,93 
PSOE 31,03 
Govern de Catalunya 31,03 

0,28 El Recompte 2018 de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
visualitza 956 persones dormint als carrers de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,27 La vicepresidenta del Govern de l'Estat, Carmen Calvo, i el 
vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acorden 
reunir-se a Madrid 

Govern de Catalunya 52,27 
Govern de l'Estat 47,73 

0,27 Celebració de la cimera del G7 al Quebec Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,27 Treballs de la Comissió d'Investigació del Parlament sobre els 

Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (TER) 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

56,10 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

43,90 

0,26 Celebració de la tradicional audiència d'estiu entre el rei Felip VI i el 
president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, al Palau de Marivent 
de Palma 

Govern de l'Estat 100,00 

0,25 L'accés a peu al congost de Mont-rebei queda tancat temporalment a 
causa d’una esllavissada de terra 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,25 Cs presenta una denúncia davant la Fiscalia del TSJC contra el 
president del Parlament i la resta de representants de JUNTSxCAT i 
ERC a la Mesa, en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció de 
la CUP per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100,00 

0,25 Debat entorn del projecte empresarial Hard Rock Entertainment 
World, conegut  inicialment com a Barcelona World (TER) 

Govern de Catalunya 77,78 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

22,22 

0,25 La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un 
possible desviament de fons públics en la gestió de l'empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,24 Programa nuclear a l'Iran (TER) Organismes de la Unió Europea 54,29 
Govern de l'Estat 45,71 

0,24 Informacions entorn a la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

ERC 65,12 
PDECAT 34,88 
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0,24 La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta trama de 
corrupció a la Diputació de Barcelona per desviar dos milions d'euros 
de subvencions públiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,24 Incidència de les vagues convocades pels sindicats d'algunes 
aerolínies i pels controladors aeris a l'Aeroport de Barcelona- El Prat 
(TER) 

Govern de Catalunya 73,08 
Govern de l'Estat 26,92 

0,24 Celebració de la Conferència Nacional d’ERC (30 de juny i 1 de juliol 
de 2018) (TER) 

ERC 100,00 

0,24 La Generalitat de Catalunya estudia canviar el mapa de rodalies quan 
s'hagin acabat les principals obres d'infraestructures que encara hi ha 
pendents 

Govern de Catalunya 100,00 

0,24 Risc d'incendis i mesures de prevenció (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,23 L'empresa canadenca Enerkem i la francesa Suez estudien implantar 

al Morell una planta de transformació de residus en biocombustible 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,23 El nou president del PP, Pablo Casado, anuncia la nova executiva del 
partit durant el primer Comitè executiu del partit, celebrat a Barcelona 
el 26 de juliol 

PP 100,00 

0,23 Celebració de la 41a edició de l'Aquelarre de Cervera Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,22 Violència en l'àmbit familiar (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,22 Es compleixen 20 anys de l'incendi que va arrasar la Catalunya 

Central amb un total de 24.000 hectàrees cremades al Bages, el 
Berguedà, el Solsonès i la Segarra 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,22 L'esfondrament d'un pont d'una autopista a Gènova causa la mort a 
42 persones 

Govern de l'Estat 100,00 

0,21 Festes de Gràcia 2018 (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,21 Resum de la intervenció del secretari d’Organització del PSOE, José 
Luis Ábalos, a l'Escola d'Estiu del PSC 

PSOE 100,00 

0,21 Celebració d'eleccions generals al Líban PSOE 100,00 
0,21 Procés judicial pel cas Gürtel (TER) PP 40,38 

Ciudadanos 30,77 
Podemos 28,85 

0,21 La Guàrdia Civil deté el president de la Diputació de València i 
alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, per presumptes irregularitats en 
la contractació de personal de l'empresa pública Divalterra 

PP 51,72 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

48,28 

0,21 Resum de la roda de premsa posterior al segon Consell de Ministres 
del Govern de l'Estat presidit per Pedro Sánchez 

Govern de l'Estat 100,00 

0,20 El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, mantenen la primera trobada institucional al 
Palau de la Generalitat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

59,26 

Govern de Catalunya 40,74 
0,20 Carles Puigdemont inicia els tràmits per demanar l'oficina i els 

recursos de personal i seguretat associats que li pertoquen com a 
expresident de la Generalitat 

Govern de Catalunya 100,00 

0,20 La militància de Podemos avala en una consulta que Pablo Iglesias i 
Irene Montero continuïn al capdavant del partit després d’una 
polèmica per la compra per part de la parella d’un xalet al municipi 
madrileny de Galapagar 

Podemos 100,00 

0,20 Presentació de les dades de la setena edició de l’Enquesta de Salut 
de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,20 Informacions sobre els eventuals efectes de la situació política a 
Catalunya en els indicadors econòmics (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,20 Els ajuntaments de la Terra Alta ofereixen incentius per captar 
professionals de la medicina a la comarca 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,20 Mesures del Govern de Catalunya amb vista a l'inici del curs lectiu 
2018-2019 (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,20 Polèmica per unes gravacions a Corinna Sayn-Wittgenstein en què es 
revela un presumpte blanqueig de diners per part del Rei emèrit Joan 
Carles I (TER) 

PSOE 65,52 
Govern de l'Estat 34,48 

0,20 El president Quim Torra rep al Palau de la Generalitat la nova 
delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera 

Govern de Catalunya 76,19 
Govern de l'Estat 23,81 

0,19 Retirada de les ordres europees de detenció dictades el 3 de 
novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per l'Audiència Nacional 
contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret, Lluís Puig i Marta Rovira (TER) 

Govern de Catalunya 54,55 
PDECAT 45,45 

0,19 L’Ajuntament de l’Escala i el Museu d’Arqueologia de Catalunya 
prohibeixen l’accés a tot l’entorn del jaciment d’Empúries per 
preservar la cerimònia de casament del germà del fundador de Tesla 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,19 El Govern de l'Estat estudia la creació de nous impostos a la banca i 
a les empreses tecnològiques 

Govern de l'Estat 100,00 

0,19 Celebració de l'acte central de la 25a edició del "Mulla't per l'esclerosi 
múltiple" a Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 
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0,19 Treballs de la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 58,73 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

25,40 

Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

11,11 

Grup Parlamentari Socialista 4,76 
0,19 Resum de la sessió ordinària de la Comissió de Control de la CCMA 

del Parlament de Catalunya de l'1 de juny 
Altres institucions de la Generalitat 59,68 
Grup Parlamentari de Ciutadans 20,97 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

19,35 

0,19 Finançament autonòmic (TER) Govern de l'Estat 52,17 
Govern de Catalunya 47,83 

0,18 Protestes al barri de la Barceloneta contra els apartaments turístics 
il·legals i l'incivisme d'alguns turistes (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,18 Resum de la roda de premsa del president del Govern de l'Estat, 
Pedro Sánchez, després del darrer Consell de Ministres d'abans de 
les vacances d'estiu 

Govern de l'Estat 100,00 

0,18 Una avaria elèctrica deixa sense llum durant 13 hores sis pobles de 
l'Urgell i la Conca de Barberà 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,18 Situació de crisi financera a Grècia (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,18 Posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, després del tancament de Radiotelevisió Valenciana el 
2013 (TER) 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,18 El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, proposa modificar el 
delicte de rebel·lió al Codi Penal 

PSOE 100,00 

0,17 El Govern de la Generalitat aprova el decret llei de creació del nou 
ens públic que ha de gestionar la xarxa d'abastament d'aigua del 
sistema Ter-Llobregat 

Govern de Catalunya 64,00 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

36,00 

0,17 Debat entorn del model de peatges a Catalunya (TER) Govern de Catalunya 69,44 
Govern de l'Estat 30,56 

0,17 Ocupació i activitats relacionades amb el turisme durant l'estiu (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

62,50 

Govern de Catalunya 37,50 
0,17 Informacions relacionades amb la presència de l'ós bru al Pirineu 

(TER) 
Govern de Catalunya 69,57 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

30,43 

0,17 Resum de l'entrevista al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, a El matí de Catalunya Ràdio 

Govern de Catalunya 100,00 

0,17 La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya fixa la celebració 
del Debat de Política General pel 2,3 i 4 d'octubre 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

58,06 

Grup Parlamentari de Ciutadans 41,94 
0,17 La Comissió Europea publica el Marcador de la Justícia 2018 Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,16 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 

Catalunya, al programa El matí de Catalunya Ràdio 
Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Pressupostos de la Unió Europea per al període 2021-2027 (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,16 La Policia Nacional posa en marxa una operació en ajuntaments 

d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta 
contractació irregular de serveis relacionats amb la seguretat viària 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

62,07 

Ciudadanos 37,93 
0,16 Debat entorn de la vigència de la Constitució espanyola i propostes 

de reforma (TER) 
PP 55,88 
Govern de l'Estat 44,12 

0,16 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix el 21 de juny 
amb Carles Puigdemont a Berlín per analitzar la situació política a 
Catalunya 

PDECAT 60,00 
Govern de Catalunya 40,00 

0,16 Celebració del Dos de Maig, dia de la Comunitat de Madrid PP 53,33 
PSOE 46,67 

0,16 La Comissió Europea ofereix als Estats Units una rebaixa dels 
impostos a les importacions de cotxes a canvi que Washington 
decideixi excloure el bloc comunitari dels aranzels que aplica a l'acer i 
l'alumini 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,15 El comissari Miquel Esquius és nomenat nou cap dels Mossos 
d'Esquadra 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 El Comissari europeu de Programació Financera i Pressupostos, 
Günther Oettinger, afirma en una entrevista que els mercats 
ensenyaran els italians a no votar partits populistes 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,15 Crisi del sector agrícola (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,15 El Consell de Ministres acorda elevar l’objectiu de dèficit, rebaixar un 

75% el preu dels bitlles d’avió i vaixell pels residents a les Illes, Ceuta 
i Melilla i autoritzar la Generalitat de Catalunya a emetre deute a curt 
termini 

Govern de l'Estat 100,00 
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0,15 Celebració del Dia mundial del reciclatge Govern de Catalunya 100,00 
0,15 La Taula del Tercer Sector denuncia que el Govern de l'Estat ha 

incomplert amb l’increment previst de l’IRPF per a Catalunya, que 
preveia una aportació extra d’1,6 milions d’euros provinents de 
l’augment de la recaptació total a Espanya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 Festival Sónar (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,15 Els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat 
dissenyen un pla amb 30 accions i una inversió de 1.800 milions 
d'euros per millorar els serveis i les infraestructures de la zona del 
Delta del Llobregat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,15 Episodis i mesures per combatre la contaminació a les grans ciutats i 
àrees metropolitanes (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 Cas Petrum (TER) Ciutadans 64,86 
PDECAT 35,14 

0,14 Temporada de bany 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,14 Resum de l'entrevista a Roger Torrent, president del Parlament de 
Catalunya, al programa Acció Política de TV3 

Parlament de Catalunya 100,00 

0,14 La Comissió Europea considera que Google ha abusat de la seva 
posició dominant i li imposa una sanció de 4.343 milions d'euros 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,14 El Govern de l'Estat presenta un pla per revertir les retallades en 
educació en el marc de la reució de la conferència sectorial 
d'educació 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,14 La cancellera alemanya, Angela Merkel, es reuneix a Berlín amb el 
president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez 

Govern de l'Estat 100,00 

0,14 Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, anuncia que 
proposarà abolir el canvi d’hora a la Unió Europea 

Organismes de la Unió Europea 54,90 
Govern de l'Estat 45,10 

0,14 Debat sobre l'excarceració de delinqüents sexuals no rehabilitats 
(TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,14 Resum de l'entrevista al president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, al diari La Vanguardia 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 Celebració de l'acte de lliurament dels Premis Fundació Princesa de 
Girona 

Corona 100,00 

0,14 Més de 300 persones resulten ferides a Vigo en enfonsar-se una 
plataforma de fusta durant un festival 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,13 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en la causa conjunta contra persones relacionades amb el procés 
independentista (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, critica 
que el primer líder a visitar Pedro Sánchez a la Moncloa hagi estat 
Pablo Iglesias i demana al president del Govern de l'Estat que marqui 
el límits al president de la Generalitat 

PP 100,00 

0,13 Informació sobre la gestió dels recursos per a l'acolliment de 
persones migrades menors d'edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 Debat entorn del model turístic a les Illes Balears (TER) Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100,00 

0,13 L'Ajuntament de Barcelona obrirà la primera Escola de Segona 
Oportunitat el 2019 per ajudar el jovent a reprendre els estudis 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,13 Informacions relacionades amb el cost de l'1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 El Govern de la Generalitat aprova la primera Estratègia Marítima per 
a Catalunya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 Els ajuntaments de Querol, Mont-ral i Pontils arrangen alguns dels 
espais on anteriorment s’han celebrat ‘raves’ als seus termes 
municipals per impedir que es tornin a organitzar 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,13 Milers de persones participen en una cadena humana, organitzada 
per la plataforma Gure Esku Dago, que enllaça les tres capitals del 
País Basc per reclamar el dret a decidir 

ANC 66,67 
ERC 33,33 

0,13 Celebració de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana a Barcelona PSC 100,00 
0,12 Sant Esteve de la Sarga i altres municipis del Pirineu faran sonar 

cada dia les campanes del poble amb el toc de difunts per reclamar la 
millora de la carretera d'accés al municipi 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 La UE imposa aranzels a gairebé 200 productes dels Estats Units 
valorats en 2.800 milions d'euros 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,12 La coordinadora de l'Assemblea Territorial de l'ANC de Lleida, Rosa 
Burrell, denuncia que va ser agredida al final d’un acte d’Òmnium 
Cultural a la Plaça de la Constitució de Lleida 

ANC 100,00 

0,12 El Jutjat Penal 2 de Manresa condemna a sis mesos d'inhabilitació i a 
una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per 
no haver despenjat l'estelada al balcó del consistori durant les 
eleccions del 27-S i del 20-D del 2015 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,12 Dades del dèficit de les administracions públiques i mesures per 
reduir-lo (TER) 

Organismes de la Unió Europea 100,00 
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0,12 La Comissió Europea acusa la plataforma d'allotjament turístic Airbnb 
de falta de transparència amb els preus 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,12 Celebració del Consell Nacional del PSC del 14 de juliol a Barcelona PSC 100,00 
0,12 Vuit de cada cent persones a Catalunya són emprenedores i treballen 

per compte propi, segons una enquesta internacional d'activitat 
emprenedora promoguda pel Departament d'Empresa i la Diputació 
de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,12 El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia una agressió al centre de 
Barcelona per part d'un home que es va identificar com a Policia 
Nacional 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,12 La Torre Glòries de Barcelona acollirà un centre operatiu de 
Facebook per detectar i eliminar notícies falses i altres continguts 
inadequats 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,12 Debat entorn del sistema de pensions a l'Estat espanyol (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,11 L'Ajuntament de Prades adquireix els terrenys on s'ubicarà el segon 

centre astronòmic de Catalunya 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 La Plataforma Fruita amb Justícia Social reclama que s'obri el pavelló 
3 de Fira Lleida per resoldre la situació dels temporers de fruita que 
dormen al carrer 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,11 Inauguració de la nova passarel·la que connecta la Rambla Nova de 
Tarragona amb la platja del Miracle i el port de la ciutat 

Govern de l'Estat 100,00 

0,11 Els regants del canal Segarra-Garrigues alerten que les obres de la 
xarxa secundària quedaran paralitzades a la tardor si la Generalitat 
no hi inverteix més diners 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Presentació de les dades de generació de residus municipals a 
Catalunya durant l’any 2017 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida 
per la Cambra Oficial de Comerç, a la Llotja de Mar de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Dirigents de C's participen en diferents actes de la Plataforma España 
ciudadana a Madrid, Màlaga i Palma de Mallorca 

Ciudadanos 100,00 

0,11 Un turista nord-americà denuncia haver estat agredit presumptament 
per un grup de manters a la plaça de Catalunya de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,11 Teresa Cunillera pren possessió del càrrec com a nova delegada del 
Govern de l'Estat a Catalunya 

Govern de l'Estat 53,85 
PPC 46,15 

0,11 La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, 
anuncia que la pujada dels salaris del funcionariat de l'Administració 
General de l'Estat es veurà reflectida en les nòmines del mes d'agost 

Govern de l'Estat 100,00 

0,10 Proves d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i de quart curs 
de l'educació secundària (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 El Govern de l'Estat impugnarà el primer sindicat de treballadores 
sexuals després que la ministra de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, Magdalena Valerio, hagi reconegut errors amb la publicació de 
la seva constitució al BOE 

Govern de l'Estat 100,00 

0,10 La consellera de Salut anuncia que el Departament reunirà en una 
cimera els diferents col·legis professionals, la societat científica, els 
sindicats i les entitats ciutadanes per realitzar un diagnòstic compartit 
del sistema català de salut 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Assetjament immobiliari (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 Procés judicial contra el raper mallorquí Valtonyc acusat d'enaltiment 
del terrorisme, calúmnia i injúries greus a la Corona (TER) 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,10 L’Ajuntament de Barcelona destinarà més de 14 milions d'euros a la 
rehabilitació energètica d'edificis de més de 65 any d'antiguitat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 Debat entorn de la regulació del consum recreatiu de cànnabis (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,09 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,09 Preparatius i celebració dels Jocs del Mediterrani 2018 a Tarragona 
(TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,09 La pàgina web del PP valencià pensada per recollir denúncies 
anònimes d'adoctrinament a les escoles no rep cap queixa en la 
primera setmana de funcionament 

PP 100,00 

0,09 L’exalcalde d’Amposta Manel Ferré, investigat pel cas de les 
presumptes dietes duplicades, rebutja pactar amb la Fiscalia 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,09 L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, proposarà a la Fundació de 
l’Auditori-Palau de Congressos que l’equipament no aculli més 
l’entrega dels premis anuals que atorga la Fundació Princesa de 
Girona 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

82,35 

Corona 17,65 

0,09 Festes de Sant Magí a Tarragona (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,09 El Ple de l'Ajuntament de Barcelona acorda crear una comissió per fer 
un seguiment mensual de les inversions previstes en el mandat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 
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0,09 La plataforma Salvem Salau, que es mobilitza contra les 
prospeccions mineres que preveu fer una empresa australiana al parc 
natural, demana al Govern de la Generalitat que no se n'autoritzin 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,09 El Govern de l'Estat estudia retirar el recurs d'inconstitucionalitat 
contra la llei catalana d'accés universal a la sanitat 

Govern de l'Estat 100,00 

0,09 El Departament d'Agricultura i les confraries de Blanes, Palamós, 
Roses, el Port de la Selva i Llançà arriven a un acord per a la 
preservació del recurs pesquer al litoral gironí 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Activitat creuerística als ports de Catalunya (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,09 Resum de l'entrevista a Francina Armengol, presidenta del Govern de 

les IIles Balears, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,09 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,09 Informacions sobre la reforma del Reglament del Parlament de 
Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100,00 

0,09 El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya- Demarcació de 
Girona acull una taula rodona sobre el futur baixador del Tren d'Alta 
Velocitat a l'aeroport de Girona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Debat sobre l'obligatorietat de la vacunació (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,08 Resum de l'entrevista a Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament, al 

programa El matí de Catalunya Ràdio 
Govern de Catalunya 100,00 

0,08 Investigació judicial dels incidents relacionats amb la vaga general a 
Catalunya del 8 de novembre de 2017 convocada per l'Intersindical-
CSC (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,08 Sis treballadores són evacuades d'una empresa de fruita de Torre-
serona per una fuita d'amoníac 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,08 Presentació del Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017 Govern de Catalunya 100,00 
0,08 Compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, davant la 

Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya del 28 de juny 
Govern de Catalunya 100,00 

0,08 L'Ajuntament, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de 
Palamós posen en marxa un pla estratègic per convertir el municipi 
en el referent del peix fresc a Catalunya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 L’Ajuntament de Puigcerdà investiga l’actuació d’un policia local que 
va reduir un ciutadà amb un cop de peu 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,08 Un tall de llum, atribuït a una sobrecàrrega derivada d'un frau en el 
consum, afecta durant més de quinze hores el barri del Culubret de 
Figueres 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,08 L'Ajuntament de Barcelona projecta l'obertura del parc de la 
Ciutadella al mar 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,08 La Comissió Europea rebutja la retirada preventiva del mercat de 
80.000 tones de préssecs i nectarines que havia demanat el sector de 
la fruita per evitar la caiguda dels preus 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 L'Ajuntament de Lleida decideix retirar el nom de Marquès de 
l'Ensenada a un carrer de la partida de Llívia, atenent la petició d'una 
plataforma de gitanos del barri de la Mariola 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,08 Celebració de la Jornada 'Alimentem el futur: la formació 
agroalimentària a Girona' a Escola Politècnica Superior de la UdG 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 L'Ajuntament de Girona dona per consolidada l’oferta cultural i opta 
per impulsar la creació després de valorar els resultats de l'enquesta 
sobre el mapa cultural de la ciutat 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,07 Pedro Sánchez intervé per primer cop com a president del Govern de 
l'Estat en les sessions de control al Senat i al Congrés dels Diputats 

Grup Parlamentari Popular 53,85 
Govern de l'Estat 46,15 

0,07 L'Ajuntament de Gavà posa en marxa un pla d'intervenció integral per 
eradicar la prostitució al municipi 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,07 El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, 
manté la seva primera reunió institucional com a membre de 
l'executiu amb els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, 
Javier Pacheco i Camil Ros 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 Obres a la ciutat de Barcelona durant l'estiu (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 L'Associació Ítaca suspèn l'acte  titulat 'Catalunya: l'ahir i el demà' a la 
Universitat Politècnica de Madrid perquè considera que la intervenció 
d'Artur Mas pot danyar la imatge del centre 

PDECAT 100,00 

0,07 La Comissió d’Absentisme de Girona proposa sancionar 17 famílies 
de la ciutat per l'absentisme escolar dels seus fills 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,07 L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, presenta l’estructura del nou 
Govern municipal 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,07 El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, anuncia al Parlament 
que el Govern de Catalunya es farà càrrec de la part que li correspon 
del finançament de les escoles bressol quan disposi d'uns nous 
pressupostos 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 Política exterior del Govern dels Estats Units presidit per Donald 
Trump (TER) 

Organismes de la Unió Europea 100,00 
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0,07 Societat Civil Catalana obre una línia telefònica d'assistència jurídica 

per totes aquelles persones que sentin vulnerats els seus drets a 
causa del sobiranisme 

Societat Civil Catalana 100,00 

0,07 L'Ajuntament de Barcelona i les empreses funeràries que operen a la 
ciutat acorden les condicions per poder accedir a aquests serveis de 
manera gratuïta o bonificada 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 L'Ajuntament de Barcelona estudia regular les pràctiques esportives 
que ofereixen diverses empreses en platges i parcs de la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 El Ministre d'Economia proposa Pablo Hernández de Cos com a nou 
governador del Banc d'Espanya a la Comissió d'Economia del 
Congrés dels Diputats 

Grup Parlamentari Socialista 78,95 
Govern de l'Estat 21,05 

0,07 Debat entorn de les pràctiques incíviques associades al turisme 
anomenat "de borratxera" (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,07 Els president de la Generalitat visita la seu central dels Mossos 
d'Esquadra a Sabadell i afirma que el cos policial ha de ser garant de 
la "desactivació de l'amenaça" quan es produeix una agressió de 
caire feixista 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 Ada Colau i Xavier Domènech guanyen les eleccions internes de 
Catalunya en Comú per renovar els òrgans de direcció i esdevenen 
els nous coordinadors generals del partit 

CAT EN COMÚ 100,00 

0,07 Actuacions i processos judicials relacionats amb el 9N (TER) PDECAT 100,00 
0,07 La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana en una operació dirigida per 

un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció per blanqueig de 
capitals, desviament de fons i malversació 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

56,52 

Govern de l'Estat 43,48 
0,07 Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient Govern de Catalunya 100,00 
0,06 Juanjo Puigcorbé anuncia que deixa el Grup Municipal d'ERC a 

l’Ajuntament de Barcelona i continua de regidor no adscrit després de 
la difusió d'un informe de la Diputació de Barcelona que li atribueix 
maltractament laboral 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, rep el XII Premi 
Europeu Carlos V 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,06 El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Conselh Generau i les 
alcaldies de la Vall d'Aran proposen una alternativa a l'estudi de 
millores que va plantejar el Ministeri de Foment per la carretera N-230 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 Una esllavissada talla la carretera GIV-4016 entre Planès i Toses Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 Obre al trànsit la nova variant nord-oest de Balaguer Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, declara als Jutjats de la Bisbal 
d'Empordà com a investigat arran d'una denúncia interposada per la 
fiscalia per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra la Guàrdia Civil 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tarragona aprova una 
resolució segons la qual no existeixen incompatibilitats en el càrrec 
de la regidora de la CUP Laia Estrada arran de la condemna del 'Cas 
Bershka' 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 La DGAIA crearà la figura del delegat de Protecció als 250 centres on 
hi ha menors d’edat sota la seva tutela per protegir els seus drets i 
vetllar en els episodis de violència 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Els alcaldes de Salou, Cambrils, Montroig del Camp i l’Hospitalet de 
l’Infant demanen al Ministeri de Foment un compromís amb el 
desmantellament immediat de la línia ferroviària de la costa 
tarragonina 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 Una esllavissada obliga a tallar la carretera L-913 que uneix Vilanova 
de Meià amb el municipi de Gavet de la Conca 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 L'Ajuntament d'Olot imposa una multa de 180.000 euros a les 
persones propietàries del bloc de pisos del nucli antic que es va 
esfondrar el 10 de juny 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 El secretari d'Estat d'Infraestructures anuncia que el Govern de l'Estat 
invertirà 13,6 milions d'euros en millorar l'aeroport de Reus 

Govern de l'Estat 100,00 

0,06 L'Ajuntament de Sitges suspèn a petició del Govern de l’Estat la 
celebració d’una consulta popular no referendària sobre la segregació 
del nucli de Les Botigues 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 La Diputació de Lleida reobre al trànsit el tram de la carretera LV-
9124 a Castell de Mur, tallat des del 16 d'abril arran d'una 
esllavissada de roques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 El director general de Carreteres del Ministeri de Foment, Jorge 
Urrecho, es reuneix a Madrid amb els alcaldes dels ajuntaments de 
Terrassa, Viladecavalls, Olesa de Montserrat i Abrera per informar-los 
sobre l'estat d'execució de l'autovia B-40 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,06 Celebració de la Festa del Renaixement de Tortosa Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 
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0,05 Mesures per reduir els efectes contaminants dels carburants dels 
vehicles (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,05 El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep 
Borrell, afirma en una entrevista a La Sexta que Catalunya es troba "a 
tocar d'un enfrontament civil" 

Ciutadans 100,00 

0,05 La CUP apuja la quota als homes per pagar un protocol contra 
agressions masclistes  

CUP 100,00 

0,05 La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau critica que l'alcalde 
de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, hagi assistit a un concert de la 
banda de l'exèrcit espanyol al Teatre Metropol 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,05 L'Ajuntament de Barcelona recupera 12 pintures pertanyents al llegat 
Muñoz Ramonet 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,05 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
port de la Valeta, a Malta, amb 141 persones rescatades a bord 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,05 Debat entorn de l'IVA cultural (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,05 Nou agents del Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil són agredits 

per un grup de persones que celebraven una comunió a Algesires 
Govern de l'Estat 100,00 

0,05 La Diputació de Lleida i la Secretaria General de Telecomunicacions 
de la Generalitat enllesteixen un projecte per desplegar una extensa 
xarxa de fibra òptica a tota la demarcació els pròxims quatre anys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

63,64 

Govern de Catalunya 36,36 
0,05 La empresa catalana Flightline, dedicada al transport de peces per a 

l'automoció a tota Europa, instal·larà la seva base d'operacions a 
l'aeroport de Lleida-Alguaire 

Govern de Catalunya 100,00 

0,05 La directora general adjunta de Medi Ambient de la Comissió 
Europea adverteix del risc dels microplàstics per al medi ambient i la 
salut humana 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,04 Debat entorn de la construcció de nous centres de culte a Catalunya 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,04 El Departament d'Interior renova la cúpula del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 El Govern de la Generalitat aprova el Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 Celebració del Consell Nacional d'ERC del 22 de juny a Barcelona ERC 100,00 
0,03 Conflicte laboral entre les administracions i els empleats públics 

(TER) 
Govern de l'Estat 100,00 
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TVE Catalunya 

Quadre 48. TVE Catalunya. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant 
el quadrimestre maig-agost 
 
 

% Atenció 
informativa Notícia Agrupació %Temps 

paraula 
7,70 Procés de formació i constitució del nou Govern de la Generalitat de 

Catalunya presidit per Quim Torra i reaccions des de diferents àmbits 
(TER) 

Govern de Catalunya 19,35 
Ciutadans 9,90 
PSOE 8,57 
Govern de l'Estat 8,23 
PPC 8,12 
PP 5,12 
Podemos 5,01 
ERC 4,56 
PSC 4,12 
CAT EN COMÚ 3,78 
PDECAT 3,67 
Ciudadanos 3,67 
CUP 3,34 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

2,67 

Societat Civil Catalana 1,78 
JUNTSxCAT 1,67 
Grup Parlamentari de Ciutadans 1,45 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

1,45 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

1,00 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

0,89 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

0,89 

Parlament de Catalunya 0,78 
5,26 Informacions sobre la moció de censura del Grup Parlamentari 

Socialista al president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy (TER) 
PSOE 15,15 
Grup Parlamentari Ciudadanos 12,84 
Govern de l'Estat 12,58 
Grup Parlamentari Popular 9,63 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

8,34 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

6,29 

Grup Parlamentari Socialista 5,13 
Grup Parlamentari Mixt 4,75 
PDECAT 3,98 
JUNTSxCAT 3,72 
PSC 3,21 
Govern de Catalunya 3,08 
ERC 2,70 
Ciudadanos 2,31 
Units per avançar 1,93 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

1,80 

Grup Parlamentari Basc 1,28 
Corts Generals 1,28 
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4,01 Informacions relacionades amb la primera reunió entre el president 
del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, celebrada el 9 de juliol, i reaccions des de 
diferents àmbits (TER) 

Govern de Catalunya 37,50 
PSC 12,25 
Ciutadans 10,05 
Govern de l'Estat 7,60 
CAT EN COMÚ 6,86 
ERC 6,62 
Grup Parlamentari de Ciutadans 3,19 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

2,94 

CUP 2,45 
Ciudadanos 2,21 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

1,96 

JUNTSxCAT 1,96 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

1,72 

PPC 1,47 
PP 1,23 

2,57 Celebració de la primera reunió de la comissió bilateral Estat-
Generalitat des del 2011 (TER) 

Govern de Catalunya 24,68 
Govern de l'Estat 19,16 
PP 8,77 
Ciudadanos 7,14 
PSC 6,49 
Ciutadans 6,49 
CUP 6,49 
Podem 6,17 
ERC 6,17 
PPC 4,87 
JUNTSxCAT 3,57 

2,41 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Govern de l'Estat 16,91 
PP 14,54 
Ciudadanos 13,65 
PSC 9,79 
Ciutadans 9,20 
PPC 8,61 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

6,23 

PDECAT 5,34 
ERC 5,34 
CUP 4,15 
Govern de Catalunya 2,97 
Parlament de Catalunya 1,78 
Grup Parlamentari de Ciutadans 1,48 

2,19 Debat d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya (12 i 
14 de maig) (TER) 

Grup Parlamentari Republicà 12,86 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

12,50 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,79 
Govern de l'Estat 11,07 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

10,00 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

8,21 

PDECAT 7,86 
CUP 7,50 
PSOE 6,43 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

6,07 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

2,86 

Parlament de Catalunya 2,86 
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2,12 Informacions entorn del trasllat de les persones empresonades arran 
del procés independentista a centres penitenciaris de Catalunya 
(TER) 

Govern de l'Estat 36,50 
Ciutadans 16,06 
PPC 12,04 
CAT EN COMÚ 10,22 
PSC 9,12 
Govern de Catalunya 8,39 
JUNTSxCAT 4,74 
ERC 2,92 

2,10 Informacions sobre la presència del rei Felip VI i el president de la 
Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de 
Tarragona (TER) 

Govern de Catalunya 26,92 
Ciutadans 21,63 
Govern de l'Estat 16,83 
PPC 8,17 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

7,69 

PSC 7,21 
CAT EN COMÚ 4,81 
Corona 3,85 
CUP 2,88 

2,09 Procés de formació i constitució del nou Govern de l'Estat espanyol 
presidit per Pedro Sánchez i reaccions des de diferents àmbits (TER) 

Govern de l'Estat 69,19 
PSC 10,61 
Ciutadans 5,05 
CAT EN COMÚ 4,55 
JUNTSxCAT 4,55 
PSOE 3,03 
PPC 3,03 

1,87 Debat entorn de les actuacions policials en relació amb la instal·lació 
o retirada de simbologia i missatges de suport a les persones 
empresonades o a l'estranger arran del procés independentista (TER) 

Govern de Catalunya 21,16 
Ciudadanos 16,18 
PPC 12,03 
Govern de l'Estat 11,20 
PP 10,37 
JUNTSxCAT 6,22 
Ciutadans 6,22 
Asociación Impulso Ciudadano 4,98 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

4,98 

Grup Parlamentari Socialista 3,32 
CUP 3,32 

1,71 Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions 
dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 
(TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 17,27 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

15,26 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

14,86 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

12,85 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

11,24 

ERC 10,04 
Govern de Catalunya 5,22 
Parlament de Catalunya 5,22 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

4,02 

Govern de l'Estat 4,02 
1,67 Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del 

PP (20-21 de juliol de 2018) en què Pablo Casado es nomenat 
president del partit (TER) 

PP 96,88 
PPC 3,13 

1,58 Procés d’eleccions primàries de les persones precandidates a la 
presidència el PP (TER) 

PP 78,32 
PPC 21,68 
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1,53 Informacions entorn a les negociacions per a la investidura de qui 
ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 25,71 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

18,86 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

17,71 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

16,00 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

8,00 

ERC 5,71 
PSC 4,57 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,43 

1,45 Debat entorn d'una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 36,26 
Govern de l'Estat 18,68 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

10,99 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

9,89 

ERC 5,49 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,49 

Grup Parlamentari Republicà 5,49 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,40 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

3,30 

1,39 Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

1,39 Preparatius i celebració de l'Assemblea Nacional del PDECAT (20-22 
de juliol de 2018) (TER) 

PDECAT 24,18 
JUNTSxCAT 23,08 
PSC 18,68 
Ciutadans 17,58 
CAT EN COMÚ 16,48 

1,30 Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència de 
Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles Puigdemont i 
reaccions al respecte (TER) 

Govern de l'Estat 39,44 
Ciutadans  16,67 
PSC 16,67 
CAT EN COMÚ 8,89 
PPC 6,67 
Govern de Catalunya 6,67 
ERC 5,00 

1,25 Moció de censura a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (TER) Oposició de les administracions 
locals catalanes 

50,98 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

26,80 

Podem 11,11 
PSC 11,11 

1,23 Apel·lacions al diàleg per part de les forces polítiques en relació al 
procés independentista a Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

24,62 

Govern de l'Estat 20,00 
PSC 15,38 
Altres cambres legislatives 10,77 
Govern de Catalunya 9,23 
PP 7,69 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

6,15 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,15 

1,20 Informacions entorn del desembarcament de l’Open Arms al Port de 
Barcelona amb 60 persones rescatades a bord (TER) 
  
  

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

55,41 

Govern de Catalunya 29,73 
Govern de l'Estat 14,86 
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1,14 Debat entorn de la vigència de la Constitució espanyola i propostes 
de reforma (TER) 

Govern de l'Estat 30,08 
PPC 17,89 
Govern de Catalunya 15,45 
PSC 13,01 
CAT EN COMÚ 12,20 
Ciudadanos 11,38 

1,14 Informacions relacionades amb l'aplicació i l'aixecament de l'article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 38,10 
Ciudadanos 23,28 
CAT EN COMÚ 12,70 
Grup Parlamentari Ciudadanos 8,47 
Grup Parlamentari Popular 5,82 
Grup Parlamentari Mixt 5,29 
PSOE 3,70 
ERC 2,65 

1,12 Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista per presumptes fets 
connexos (TER) 

ERC 33,70 
Ciutadans 18,48 
CUP 15,22 
PDECAT 13,04 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

10,87 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

8,70 

1,06 Apel·lacions a la no politització dels actes de commemoració del 
primer aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 
18 d'agost de 2017 (TER) 

PP 23,73 
Govern de Catalunya 21,47 
Podemos 11,86 
Ciudadanos  11,30 
Ciutadans 11,30 
JUNTSxCAT 7,34 
ANC 6,78 
PSC 6,21 

1,02 Relleu a l'alcaldia de Lleida després de la renúncia d'Àngel Ros i del 
procés de primàries a l'agrupació local del PSC (TER) 

PSC 71,30 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

28,70 

1,01 Informacions relacionades amb les mesures de control del Govern de 
l’Estat espanyol als comptes de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 35,65 
Ciutadans 20,00 
PSC 15,65 
PDECAT 10,43 
Govern de l'Estat 9,57 
PSOE 8,70 

0,94 Informació sobre la gestió dels recursos per a l'acolliment de 
persones migrades menors d'edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 56,25 
Govern de l'Estat 29,69 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

14,06 

0,88 Informacions relacionades amb la commemoració del primer 
aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 
d'agost de 2017 (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

46,38 

Ciutadans 37,68 
Govern de Catalunya 15,94 

0,85 Temporada de bany 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

50,00 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

50,00 

0,81 La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta trama de 
corrupció a la Diputació de Barcelona per desviar dos milions d'euros 
de subvencions públiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

55,56 

Govern de l'Estat 44,44 
0,79 Debat entorn de les acusacions d'"adoctrinament" en centres escolars 

a Catalunya (TER) 
Govern de l'Estat 39,29 
Altres institucions de la Generalitat 30,36 
PPC 21,43 
Govern de Catalunya 8,93 

0,76 La Generalitat de Catalunya publica la resolució de restriccions de 
trànsit pesant d’alguns trams de l'N-340 i l'N-240 i el Consell de 
Ministres aprova les bonificacions en els trams corresponents de l'AP-
7 i l'AP-2 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

61,54 

Govern de l'Estat 38,46 

0,75 Resum de la roda de premsa del president del Govern de l'Estat, 
Pedro Sánchez, després del darrer Consell de Ministres d'abans de 
les vacances d'estiu 

Govern de l'Estat 73,02 
PP 17,46 
Ciudadanos 9,52 
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0,75 Debat entorn d'una nova proposta de votació per a l'autodeterminació 
de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 36,21 
PSC 16,38 
PPC 15,52 
Ciutadans 14,66 
CAT EN COMÚ 12,93 
Govern de l'Estat 4,31 

0,74 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,74 Iniciatives de les administracions públiques de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i de la societat civil, en relació amb les persones migrants 
(TER) 
  
  

Govern de l'Estat 52,78 
Govern de Catalunya 36,11 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

11,11 

0,73 Preparatius i celebració dels Jocs del Mediterrani 2018 a Tarragona 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,73 Accidents de trànsit (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,70 Pressupostos generals de l'Estat per al 2019 (TER) Govern de l'Estat 45,22 
Grup Parlamentari Mixt 25,22 
PP 12,17 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

9,57 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

7,83 

0,70 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 32,53 
Podemos 28,92 
PP 21,69 
PSOE 14,46 
JUNTSxCAT 2,41 

0,67 Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l'Estat 30,43 
Grup Parlamentari Mixt 19,13 
ERC 17,39 
Grup Parlamentari Popular 17,39 
Grup Parlamentari Ciudadanos 15,65 

0,66 La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un 
possible desviament de fons públics en la gestió de l'empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

PPC 32,26 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

19,35 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

17,74 

Ciutadans 16,13 
CAT EN COMÚ 14,52 

0,64 Celebració de la Conferència Nacional d’ERC (30 de juny i 1 de juliol 
de 2018) (TER) 

ERC 100,00 

0,62 Revetlla de Sant Joan 2018 (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,57 Debat entorn d'una eventual nova aplicació de l'article 155 de la 

Constitució espanyola a Catalunya (TER) 
Govern de l'Estat 42,11 
Govern de Catalunya 31,58 
Ciudadanos 26,32 

0,56 Un turista nord-americà denuncia haver estat agredit presumptament 
per un grup de manters a la plaça de Catalunya de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,55 Incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia i 
missatges de suport a les persones empresonades o a l'estranger 
arran del procés independentista a l'espai públic i en edificis 
institucionals (TER) 

Ciutadans 26,09 
PSC 25,22 
PPC 19,13 
Govern de Catalunya 15,65 
ERC 13,91 

0,55 El nou president del PP, Pablo Casado, anuncia la nova executiva del 
partit durant el primer Comitè executiu del partit, celebrat a Barcelona 
el 26 de juliol 

PP 48,57 
Ciutadans 30,00 
ERC 21,43 

0,54 L'Ajuntament de Barcelona celebra el 8 d'agost una sessió 
extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció per abordar diversos temes 
relacionats amb seguretat i civisme a la ciutat 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

72,34 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

27,66 

0,51 Informacions entorn a la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

PSC 28,99 
PDECAT 26,09 
Ciutadans 23,19 
ERC 21,74 
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0,50 Dades sobre l'evolució de l'atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,50 Carles Puigdemont reclama al Govern de l'Estat un canvi en la 

política envers Catalunya coincidint amb el seu retorn a Bèlgica 
després de passar quatre mesos a Alemanya 

PDECAT 38,98 
Ciutadans 37,29 
Govern de Catalunya 23,73 

0,47 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
Port de València amb 630 persones rescatades a bord (TER) 

Govern de Catalunya 45,95 
Govern de l'Estat 29,73 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

24,32 

0,47 Reactivació de l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i reobertura de delegacions del Govern de la 
Generalitat a l'exterior (TER) 

PSC 27,69 
Govern de l'Estat 24,62 
Ciutadans 24,62 
Govern de Catalunya 23,08 

0,47 Incidència de les vagues convocades pels sindicats d'algunes 
aerolínies i pels controladors aeris a l'Aeroport de Barcelona- El Prat 
(TER) 

Govern de l'Estat 76,92 
Govern de Catalunya 23,08 

0,46 Una agent dels Mossos d’Esquadra abat un home que havia entrat a 
la comissaria de Cornellà de Llobregat armat amb un ganivet 

Govern de Catalunya 100,00 

0,45 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

60,00 

0,00  Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

40,00 

0,45 Informacions relacionades amb el cost de l'1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,45 Celebració de l'acte central de la 25a edició del "Mulla't per l'esclerosi 
múltiple" a Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,44 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 73,77 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

26,23 

0,44 Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser investit 
president de la Generalitat de Catalunya i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100,00 

0,43 Reunió de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona 
del 25 de juliol 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

58,33 

Govern de Catalunya 41,67 
0,43 El Jutjat Penal 2 de Manresa condemna a sis mesos d'inhabilitació i a 

una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per 
no haver despenjat l'estelada al balcó del consistori durant les 
eleccions del 27-S i del 20-D del 2015 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,41 La Torre Glòries de Barcelona acollirà un centre operatiu de 
Facebook per detectar i eliminar notícies falses i altres continguts 
inadequats 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,41 El nou president de la Generalitat realitza una ronda de contactes 
amb representants dels grups i subgrups parlamentaris, amb 
l'excepció de Cs, que ha declinat participar-hi per discrepàncies amb 
la pancarta que penja a la façana del Palau 

Grup Parlamentari de Ciutadans 57,58 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

42,42 

0,40 Reforma del Mercat de Sant Antoni de Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,38 Balanç dels cent primers dies de Quim Torra com a president de la 
Generalitat 

Govern de Catalunya 100,00 

0,37 Resum de la sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, sobre els objectius i 
les actuacions del Departament, centrat en la voluntat del Govern 
d'assolir la República catalana 

Govern de Catalunya 22,97 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

21,62 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

14,86 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

14,86 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

13,51 

Grup Parlamentari de Ciutadans 12,16 
0,37 Informacions sobre agressions masclistes (TER) Govern de les administracions 

locals catalanes 
100,00 

0,36 El president del Govern de Catalunya, Quim Torra, es reuneix amb el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, al Palau de la 
Generalitat 

PSC 22,35 
Ciutadans 22,35 
Govern de Catalunya 20,00 
PPC 18,82 
Podemos 16,47 
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0,36 Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels Diputats el seu 
programa de govern 

Govern de l'Estat 21,43 
Grup Parlamentari Popular 17,86 
Grup Parlamentari Ciudadanos 17,86 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

17,86 

Grup Parlamentari Mixt 14,29 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

10,71 

0,36 Incendis forestals durant l'estiu del 2018 (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,35 Polèmica entorn d'unes declaracions del president de la Generalitat, 

Quim Torra, en què diu que cal "atacar aquest Estat espanyol injust" 
(TER) 

Govern de l'Estat 42,86 
PP 30,00 
Ciudadanos 27,14 

0,35 Pedro Sánchez ofereix la seva primera entrevista televisiva com a 
nou president del Govern de l'Estat 

Govern de l'Estat 100,00 

0,33 L'Ajuntament de Gavà posa en marxa un pla d'intervenció integral per 
eradicar la prostitució al municipi 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,33 Comencen els preparatius per l'obertura d'Horrorland, primer parc 
temàtic de terror del sud d'Europa, a l'entorn de l'antiga central 
tèrmica de Cercs 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,31 Protestes al barri de la Barceloneta contra els apartaments turístics 
il·legals i l'incivisme d'alguns turistes (TER) 

CAT EN COMÚ 100,00 

0,31 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,30 Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,30 Celebració de l'assemblea general ordinària i eleccions a la Junta 

Directiva d'Òmnium Cultural del 16 de juny a Barcelona 
Òmnium Cultural 100,00 

0,30 Iniciatives de les administracions públiques en relació amb la 
violència masclista (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,29 El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep 
Borrell, afirma en una entrevista a La Sexta que Catalunya es troba "a 
tocar d'un enfrontament civil" 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

31,71 

PSC 24,39 
Govern de Catalunya 21,95 
Govern de l'Estat 21,95 

0,29 Dia Mundial sense Tabac (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,29 El president de la Generalitat, Quim Torra, abandona la recepció 

d’obertura del Smithsonian Folklife Festival de Washington durant el 
discurs de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés 

Govern de Catalunya 55,56 
Govern de l'Estat 44,44 

0,29 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,29 Ajuntaments i empreses instal·ladores reclamen un reglament que 
reguli el cablejat de telecomunicacions a les façanes de cases i 
edificis 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,29 Assetjament immobiliari (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,28 Obres a la ciutat de Barcelona durant l'estiu (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,28 La portaveu del Govern, Isabel Celaá, assegura que el Govern de 
l'Estat no resistirà "més del raonable" si creu que ha de convocar 
eleccions en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia 
Fórum 

Govern de l'Estat 100,00 

0,28 Els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat 
dissenyen un pla amb 30 accions i una inversió de 1.800 milions 
d'euros per millorar els serveis i les infraestructures de la zona del 
Delta del Llobregat 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

65,79 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

34,21 

0,28 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant de la 
justícia belga i del Tribunal Suprem (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 60,00 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

40,00 

0,28 Resum de les qüestions abordades el 25 de juiol per Carles 
Puigdemont des de Berlín en la primera roda de premsa després de 
la retirada de l'ordre europea de detenció 

PDECAT 100,00 

0,27 La Picasso Administration, l’ens que gestiona els drets de propietat 
intel·lectual de l’obra del pintor Pablo Picasso, conlcou que el bust de 
Dora Maar és una obra conjunta de l’artista andalús i també 
d’Apel·les Fenosa 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,27 El Recompte 2018 de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
visualitza 956 persones dormint als carrers de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,27 Risc d'incendis i mesures de prevenció (TER) Govern de Catalunya 100,00 
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0,27 El Govern de l'Estat impugnarà el primer sindicat de treballadores 
sexuals després que la ministra de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, Magdalena Valerio, hagi reconegut errors amb la publicació de 
la seva constitució al BOE 

Govern de l'Estat 100,00 

0,27 Informacions amb vista a la celebració dels actes organitzats per 
l'ANC i Òmnium Cultural amb motiu de la Diada del 2018 (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

61,54 

ANC 38,46 
0,27 Entra en vigor el nou reglament de la Llei de Protecció de dades 

personals 
Altres institucions de la Generalitat 100,00 

0,26 L'Ajuntament de Barcelona aixeca la moratòria aplicada fins ara i 
anuncia restriccions a la circulació de bicicletes per les voreres a 
partir del 2019 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,26 Pressupostos generals de l'Estat per al 2018 (TER) Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

31,03 

Grup Parlamentari Ciudadanos 24,14 
Grup Parlamentari Popular 24,14 
Grup Parlamentari Socialista 20,69 

0,26 L'Ajuntament de Barcelona enllesteix un pla que recull 77 accions 
diferents fins l'any 2030 per tal d'anticipar-se al procés de canvi 
demogràfic i d'envelliment progressiu de la població 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,25 L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa Vincles BCN, un projecte 
per combatre la soledat de les persones grans que viuen soles 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,25 Accions d’instal·lació o retirada de simbologia i missatges de suport a 
les persones empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista a l’espai públic i en edificis institucionals (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,25 Celebració de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana a Barcelona PSC 100,00 
0,25 Presentació dels resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya 

(ESCA) 2017 
Govern de Catalunya 100,00 

0,25 El Govern de Catalunya no assisteix a les reunions del Consell de 
Política Fiscal i Financera del 19 i del 31 de juliol 

Govern de Catalunya 100,00 

0,25 Mesures del Govern de Catalunya amb vista a l'inici del curs lectiu 
2018-2019 (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,25 Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball (TER) Ciutadans 35,19 
PSC 33,33 
Podem 31,48 

0,24 Violència en l'àmbit familiar (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,24 Presentació de les dades de la setena edició de l’Enquesta de Salut 

de Barcelona 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,24 Mercabarna inaugura la nova Aula del Fresc a les seves instal·lacions 
amb l’objectiu de consolidar-se com el centre de referència a 
Catalunya en la formació de professionals vinculats al comerç i 
l’elaboració d’aliments frescos 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,24 L'Institut Metropolità del Taxi de Barcelona aprova endurir la 
normativa sobre la indumentària dels conductors i les conductores 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,24 Celebració del Congrés Mundial de Veterinària a Barcelona Govern de l'Estat 100,00 
0,24 L'Ajuntament de Barcelona elabora per primera vegada un informe 

sobre la situació de dèficit de places residencials públiques 
destinades a la gent gran que hi ha a la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,24 Episodis de calor intensa durant l'estiu (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,23 L'Aeroport de Barcelona-El Prat multiplica gairebé per vuit el nombre 

de viatgers intercontinentals des del 2005 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,23 Celebració de la 14a edició del Campus Gospel de Rajadell Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,23 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,22 Debat entorn del dret a morir dignament (TER) Grup Parlamentari Republicà 39,13 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

30,43 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

30,43 

0,22 L’Ajuntament de Lleida reclama la implicació de la Generalitat i la 
Diputació per garantir allotjament als temporers de la fruita que 
dormen al carrer 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,22 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix amb el 
coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, al Palau de la Generalitat 

IU 100,00 

0,21 El districte de Sant Andreu de Barcelona estrena la primera fase del 
Parc Antoni Santiburcio 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,21 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de Catalunya 52,63 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

47,37 

0,21 Debat entorn de la regulació del consum recreatiu de cànnabis (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 
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0,21 L'Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any a concessió de 
llicències per obrir noves benzineres a la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,20 Informacions entorn del presumpte espionatge a persones contràries 
al procés independentista a Catalunya per part dels Mossos 
d'Esquadra (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 29,03 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

25,81 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

22,58 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

12,90 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

9,68 

0,20 Reunió del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, Ernest Maragall i el ministres d'Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació, Josep Borrell 

Govern de l'Estat 100,00 

0,20 Pedro Sánchez intervé per primer cop com a president del Govern de 
l'Estat en les sessions de control al Senat i al Congrés dels Diputats 

Govern de l'Estat 60,87 
Grup Parlamentari Popular 39,13 

0,18 L'Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa un canvi del model de 
recollida selectiva per assolir els objectius marcats per la Unió 
Europea 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,18 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

CAT EN COMÚ 59,26 
PDECAT 40,74 

0,17 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, es reuneix amb el 
lehendakari Iñigo Urkullu al Palau de la Moncloa 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,17 Debat entorn de l'ordenació de les terrasses dels establiments de 
concurrència pública a Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,17 Primera reunió de treball a Barcelona entre la consellera de Cultura, 
Laura Borràs, i el ministre de Cultura, José Guirao  

Govern de l'Estat 53,85 
Govern de Catalunya 46,15 

0,17 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida 
per la Cambra Oficial de Comerç, a la Llotja de Mar de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Proves d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i de quart curs 
de l'educació secundària (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,16 Resum de la intervenció de la ministra de Política Territorial i Funció 
Pública Meritxell Batet a la comissió respectiva del seu departament 
del Congrés dels Diputats per a explicar les prioritats de la seva 
gestió 

Govern de l'Estat 100,00 

0,16 La Generalitat de Catalunya posa en marxa una residència pública 
per a joves amb trastorns mentals greus 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 El Govern de la Generalitat nomena Josep Lluís Alay director de 
l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont a Barcelona 

Ciutadans 100,00 

0,15 El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Barcelona anuncia que 
presentarà una proposició que insta a acabar amb el conegut com a 
"mercat de la misèria" que s'instal·la a la plaça de les Glòries 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,15 Dirigents de C's participen en diferents actes de la Plataforma España 
ciudadana a Madrid, Màlaga i Palma de Mallorca 

Ciudadanos 100,00 

0,15 Presentació de les dades del Baròmetre semestral de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,14 El president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy, destaca el paper 
de les forces i cossos de seguretat de l'Estat durant la inauguració 
d'un equipament de les forces especials de la Guàrdia Civil a 
Logronyo 

Govern de l'Estat 100,00 

0,14 Iniciatives relacionades amb la recuperació la memòria històrica 
(TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, proposa modificar el 
delicte de rebel·lió al Codi Penal 

PSOE 100,00 

0,14 El nombre de congressistes creix d'un 14% a Barcelona respecte de 
l'any anterior, segons dades del Barcelona Convention Bureau de 
Turisme de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,13 El president del Parlament, Roger Torrent, rep en audiència la nova 
delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera 

Govern de l'Estat 100,00 

0,13 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en la causa conjunta contra persones relacionades amb el procés 
independentista (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,13 L'Agència Tributària embarga 110.000 euros tant a Òmnium Cultural 
com a l'ANC per executar una multa imposada per l’Agència de 
Protecció de Dades 

Òmnium Cultural 100,00 

0,13 El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern de 
l’Estat va interposar contra una moció del Parlament de Catalunya 
aprovada el 5 de juliol per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100,00 

0,12 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, presideixen la primera Junta Local de Seguretat després del 
nomenament del nou Govern a la Generalitat 

Govern de Catalunya 100,00 

0,12 L’Ajuntament de Barcelona destinarà més de 14 milions d'euros a la Govern de l'Ajuntament de 100,00 
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rehabilitació energètica d'edificis de més de 65 any d'antiguitat Barcelona 
0,12 Retirada de les ordres europees de detenció dictades el 3 de 

novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per l'Audiència Nacional 
contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret, Lluís Puig i Marta Rovira (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,12 El ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis 
Ábalos, critica l'oposició que exerceixen PP i Cs i descarta convocar 
eleccions anticipades, en un acte del PSC a Castell-Platja d'Aro 

PSOE 100,00 

0,11 L'Ajuntament de Barcelona i les empreses funeràries que operen a la 
ciutat acorden les condicions per poder accedir a aquests serveis de 
manera gratuïta o bonificada 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,11 El president Quim Torra rep al Palau de la Generalitat la nova 
delegada del Govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera 

Govern de l'Estat 100,00 

0,11 Cs presenta una denúncia davant la Fiscalia del TSJC contra el 
president del Parlament i la resta de representants de JUNTSxCAT i 
ERC a la Mesa, en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció de 
la CUP per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100,00 

0,10 Pedro Sánchez pren possessió com a president del Govern de l'Estat 
el mateix dia que els consellers i les conselleres del Govern de Quim 
Torra ho fan del seu càrrec 

Govern de Catalunya 66,67 
Govern de l'Estat 33,33 

0,10 La consellera de Cultura Laura Borràs qualifica el castellà com a 
"llengua d’imposició" durant una entrevista a 8tv 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Societat Civil Catalana obre una línia telefònica d'assistència jurídica 
per totes aquelles persones que sentin vulnerats els seus drets a 
causa del sobiranisme 

Societat Civil Catalana 100,00 

0,10 L'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, afirma sobre la gestió 
del Govern després de l'1-O que "estàvem jugant al pòquer i anàvem 
de farol" 

JUNTSxCAT 100,00 

0,10 Polèmica per la indemnització a la concessionària del magatzem de 
gas Castor pel cessament d'activitats (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,09 La consellera de Presidència, Elsa Artadi, confirma una nova reunió 
entre Pedro Sánchez i Quim Torra, al Palau de la Generalitat i 
probablement a l'octubre 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Informacions amb vista a la celebració dels actes institucionals de la 
Diada Nacional de Catalunya 2018 (TER) 

PSC 100,00 

0,07 El president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy, fa una crida al 
diàleg i a la col·laboració institucional durant una visita a Burgos 

Govern de l'Estat 100,00 
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8tv 
 

Quadre 49. 8tv. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre maig-agost 

 
% Atenció 
informativa Notícia Agrupació %Temps 

paraula 
9,60 Procés de formació i constitució del nou Govern de la Generalitat de 

Catalunya presidit per Quim Torra i reaccions des de diferents àmbits 
(TER) 

Govern de Catalunya 18,38 
Ciutadans 15,26 
PSOE 14,52 
Govern de l'Estat 10,85 
Ciudadanos 6,99 
JUNTSxCAT 6,62 
CUP 6,43 
PSC 6,25 
CAT EN COMÚ 4,6 
PPC 3,68 
PP 3,31 
PDECAT 3,13 

9,59 Informacions sobre la moció de censura del Grup Parlamentari 
Socialista al president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy (TER) 

PSOE 28,42 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

12,18 

Grup Parlamentari Popular 10,68 
Grup Parlamentari Ciudadanos 8,76 
Grup Parlamentari Mixt 8,76 
Grup Parlamentari Basc 7,69 
Govern de l'Estat 7,05 
Govern de Catalunya 6,2 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

4,91 

JUNTSxCAT 4,06 
Corts Generals 0,85 
PP 0,43 

5,65 Procés d’eleccions primàries de les persones precandidates a la 
presidència el PP (TER) 

PP 100 

3,85 Informacions relacionades amb la primera reunió entre el president 
del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, celebrada el 9 de juliol, i reaccions des de 
diferents àmbits (TER) 

Govern de Catalunya 35,2 
Govern de l'Estat 16,33 
Grup Parlamentari de Ciutadans 10,71 
ERC 8,16 
Ciutadans 8,16 
CUP 8,16 
Grup Parlamentari Republicà 7,14 
PPC 5,61 
Ciudadanos 0,51 

3,50 Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del 
PP (20-21 de juliol de 2018) en què Pablo Casado es nomenat 
president del partit (TER) 

PP 100 

3,21 Informacions entorn del trasllat de les persones empresonades arran 
del procés independentista a centres penitenciaris de Catalunya 
(TER) 

PP 29,45 
Govern de l'Estat 22,09 
Govern de Catalunya 19,63 
Parlament de Catalunya 12,27 
Ciutadans 8,59 
Ciudadanos 7,98 

3,07 Informacions sobre la presència del rei Felip VI i el president de la 
Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de 
Tarragona (TER) 

Govern de Catalunya 41,46 
Govern de l'Estat 17,07 
Ciutadans 14,63 
CUP 14,63 
PDECAT 12,2 
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2,84 Debat entorn d'una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 31,18 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

14,71 

Parlament de Catalunya 14,71 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

12,94 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

11,18 

PP 9,41 
Grup Parlamentari de Ciutadans 5,88 

2,55 Procés de formació i constitució del nou Govern de l'Estat espanyol 
presidit per Pedro Sánchez i reaccions des de diferents àmbits (TER) 

Govern de l'Estat 47,47 
Podemos 23,23 
PSC 20,2 
PP 9,09 

2,39 Procés de dissolució d'ETA (TER) Govern de l'Estat 52,83 
Ciudadanos 26,42 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

11,32 

PSOE 9,43 
2,04 El nou president de la Generalitat realitza una ronda de contactes 

amb representants dels grups i subgrups parlamentaris, amb 
l'excepció de Cs, que ha declinat participar-hi per discrepàncies amb 
la pancarta que penja a la façana del Palau 

Govern de Catalunya 24,06 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

15,04 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

12,03 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

12,03 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,28 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

11,28 

Grup Parlamentari Republicà 10,53 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,76 

1,91 Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions 
dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 
(TER) 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

21,58 

Grup Parlamentari de Ciutadans 17,99 
ERC 16,55 
Grup Parlamentari Republicà 13,67 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

13,67 

Govern de Catalunya 10,07 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

6,47 

1,86 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 63,39 
PP 15,18 
Ciutadans 10,71 
Podemos 10,71 

1,82 Pressupostos generals de l'Estat per al 2018 (TER) Grup Parlamentari Popular 25,53 
Govern de l'Estat 19,15 
Grup Parlamentari Basc 18,09 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

14,89 

PNB 13,83 
Corts Generals 8,51 

1,80 Debat entorn de les acusacions d'"adoctrinament" en centres escolars 
a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 42,31 
Altres institucions de la Generalitat 29,49 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

19,23 

JUNTSxCAT 8,97 
1,80 Debat entorn d'una nova proposta de votació per a l'autodeterminació 

de Catalunya (TER) 
Govern de Catalunya 53,33 
Govern de l'Estat 46,67 

1,74 Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència de 
Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles Puigdemont i 
reaccions al respecte (TER) 

Govern de Catalunya 39,25 
Ciutadans 15,89 
CAT EN COMÚ 14,95 
CUP 11,21 
PDECAT 9,35 
PP 9,35 
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1,65 Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser investit 
president de la Generalitat de Catalunya i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

Ciudadanos 28,57 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

26,19 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

23,81 

Govern de l'Estat 21,43 
1,62 Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta contra persones 

relacionades amb el procés independentista per presumptes fets 
connexos (TER) 

Govern de Catalunya 45,33 
ERC 36 
CAT EN COMÚ 18,67 

1,61 Debat d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya (12 i 
14 de maig) (TER) 

Govern de l'Estat 32,61 
PSOE 20,65 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

18,48 

Parlament de Catalunya 17,39 
Ciudadanos 10,87 

1,53 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
Port de València amb 630 persones rescatades a bord (TER) 

Govern de l'Estat 63,51 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

18,92 

PP 17,57 
1,50 Informacions sobre actes i mostres de suport de col·lectius diversos a 

les persones empresonades o a l'estranger arran del procés 
independentista a Catalunya (TER) 

JUNTSxCAT 40 
Parlament de Catalunya 40 
Associació Catalana pels Drets 
Civils 

50 

1,32 Informacions entorn a les negociacions per a la investidura de qui 
ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

34,07 

Grup Parlamentari de Ciutadans 24,18 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

17,58 

ERC 16,48 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

7,69 

1,26 La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta trama de 
corrupció a la Diputació de Barcelona per desviar dos milions d'euros 
de subvencions públiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

39,22 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

33,33 

Ciutadans 27,45 
1,20 Informacions relacionades amb l'aplicació i l'aixecament de l'article 

155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 
Ciutadans 31,9 
Grup Parlamentari Ciudadanos 25 
ANC 22,41 
Govern de l'Estat 20,69 

1,17 Celebració de la XXXIV Reunió Anual del Cercle d’Economia a Sitges Ciutadans 28,36 
Govern de Catalunya 26,87 
PSC 25,37 
PPC 19,4 

1,13 Dimissió del ministre de Cultura i Esports del Govern de l'Estat, 
Màxim Huerta, per un presumpte cas de frau fiscal (TER) 

Govern de l'Estat 75,47 
PP 24,53 

1,04 Procés judicial pel cas Gürtel (TER) Govern de l'Estat 37,5 
Ciudadanos 35,42 
Podemos 27,08 

1,02 Iniciatives relacionades amb la recuperació la memòria històrica 
(TER) 

Govern de l'Estat 42,22 
Govern de Catalunya 33,33 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

24,44 

0,80 Informacions entorn del desembarcament de l’Open Arms al Port de 
Barcelona amb 60 persones rescatades a bord (TER) 
  
  

Govern de Catalunya 39,53 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

34,88 

Govern de l'Estat 25,58 
0,78 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 

(TER) 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

73,33 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

26,67 

0,74 El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, mantenen la primera trobada institucional al 
Palau de la Generalitat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

52,5 

Govern de Catalunya 47,5 
0,73 Preparatius i celebració de l'Assemblea Nacional del PDECAT (20-22 

de juliol de 2018) (TER) 
PDECAT 100 
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0,70 Reactivació de l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i reobertura de delegacions del Govern de la 
Generalitat a l'exterior (TER) 

Govern de Catalunya 60,66 
Govern de l'Estat 27,87 
PP 11,48 

0,68 Carles Puigdemont inicia els tràmits per demanar l'oficina i els 
recursos de personal i seguretat associats que li pertoquen com a 
expresident de la Generalitat 

Govern de Catalunya 69,7 
PSC 30,3 

0,66 Iniciatives de les administracions públiques en relació amb la 
violència masclista (TER) 

Govern de l'Estat 55,88 
Govern de Catalunya 44,12 

0,66 El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern de 
l’Estat va interposar contra una moció del Parlament de Catalunya 
aprovada el 5 de juliol per ratificar els objectius polítics del 9N 

Govern de Catalunya 54,05 
Govern de l'Estat 45,95 

0,66 Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels Diputats el seu 
programa de govern 

Grup Parlamentari Mixt 44,44 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

31,11 

Govern de l'Estat 24,44 
0,63 Moció de censura a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (TER) Govern de les administracions 

locals catalanes 
37,5 

PSC 37,5 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

25 

0,59 La militància de Podemos avala en una consulta que Pablo Iglesias i 
Irene Montero continuïn al capdavant del partit després d’una 
polèmica per la compra per part de la parella d’un xalet al municipi 
madrileny de Galapagar 

Podemos 60 
Ciudadanos 40 

0,58 Debat entorn de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra que 
condemna com a “abús sexual” l’agressió en grup a una jove de 18 
anys durant els Sanfermines de 2016 (TER) 

Govern de l'Estat 100 

0,58 Cimera de l'OTAN a Brussel·les (TER) Organismes de la Unió Europea 52,63 
Govern de l'Estat 47,37 

0,55 Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l'Estat 75,76 
PSOE 24,24 

0,54 Assetjament immobiliari (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,52 Reforma del Mercat de Sant Antoni de Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,52 Debat entorn de la construcció de nous centres de culte a Catalunya 
(TER) 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

61,54 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

38,46 

0,51 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, presideixen la primera Junta Local de Seguretat després del 
nomenament del nou Govern a la Generalitat 

Govern de Catalunya 64,52 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

35,48 

0,51 Finançament autonòmic (TER) Govern de l'Estat 100 
0,50 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, es reuneix amb el 

lehendakari Iñigo Urkullu al Palau de la Moncloa 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100 

0,50 El president del Govern de Catalunya, Quim Torra, es reuneix amb el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, al Palau de la 
Generalitat 

Podemos 100 

0,49 El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep 
Borrell, afirma en una entrevista a La Sexta que Catalunya es troba "a 
tocar d'un enfrontament civil" 

Govern de l'Estat 36,23 
ERC 28,99 
Govern de Catalunya 17,39 
PSC 17,39 

0,49 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida 
per la Cambra Oficial de Comerç, a la Llotja de Mar de Barcelona 

Govern de Catalunya 100 

0,49 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,47 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,46 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l'obtenció d'un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
vicesecretari general de Comunicació del PP Pablo Casado (TER) 

PP 100 

0,45 Informacions relacionades amb les mesures de control del Govern de 
l’Estat espanyol als comptes de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Ciutadans 38,46 
Govern de Catalunya 33,33 
PSOE 28,21 

0,45 Retirada de les ordres europees de detenció dictades el 3 de 
novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per l'Audiència Nacional 
contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret, Lluís Puig i Marta Rovira (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,44 Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100 
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0,43 Episodis de climatologia adversa i incidències que se'n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,40 L’Ajuntament de Barcelona admet un repunt en el nombre 
d'assentaments irregulars a la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,40 Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a Europa (TER) Govern de l'Estat 51,35 
Organismes de la Unió Europea 48,65 

0,39 La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un 
possible desviament de fons públics en la gestió de l'empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,36 La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana en una operació dirigida per 
un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció per blanqueig de 
capitals, desviament de fons i malversació 

PP 100 

0,33 Entra en vigor el nou reglament de la Llei de Protecció de dades 
personals 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,32 El Ministeri d'Hisenda expedienta Carles Puigdemont per no declarar 
el seu patrimoni d'acord amb la llei catalana d'incompatibilitat d'alts 
càrrecs i obre la via per inhabilitar-lo quatre anys 

ERC 100 

0,31 Cas Lezo (TER) PP 100 
0,30 Els sindicats CCOO i UGT i el Grupo Jorge, propietari de l'escorxador 

osonenc Le Porc Gourmet, arriben a un preacord per laboralitzar les 
persones treballadores en el sí de les seves empreses en el conveni 
col·lectiu del sector 

Govern de Catalunya 100 

0,28 Informacions entorn a la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

PSC 51,52 
Ciutadans 48,48 

0,28 Institucions Penitenciàries obre una investigació per esclarir la 
gravació d’unes imatges d’Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim 
Forn a l'interior de la presó d'Estremera, difoses pel diari Ara 

ERC 100 

0,27 El president del Senat demana a la senadora d'Esquerra Republicana 
Mirella Cortès que prometi el càrrec en castellà després d'haver-ho fet 
en català 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

61,29 

Corts Generals 38,71 
0,27 Mesures del Govern de l'Estat per reduir els accidents de trànsit 

(TER) 
Govern de l'Estat 100 

0,27 L'Agència Tributària embarga 110.000 euros tant a Òmnium Cultural 
com a l'ANC per executar una multa imposada per l’Agència de 
Protecció de Dades 

Òmnium Cultural 100 

0,26 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 100 
0,26 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneix a La 

Moncloa amb els secretaris generals de CCOO i de l’UGT i amb els 
presidents de les patronals CEOE i CEPYME 

Govern de l'Estat 100 

0,25 Tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats voten a favor 
d'equiparar els permisos de maternitat i paternitat 

Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

100 

0,25 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d'empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,25 El Ple del Parlament aprova en la sessió del 3 de maig una proposta 
de resolució de denúncia de la criminalització dels comitès de 
defensa de la república per l’aparell de l’Estat espanyol 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

60,87 

Grup Parlamentari Republicà 39,13 
0,25 Presentació de les dades del Baròmetre del CIS corresponent al mes 

d'abril 
Ciudadanos 100 

0,25 Investigació judicial dels incidents relacionats amb la vaga general a 
Catalunya del 8 de novembre de 2017 convocada per l'Intersindical-
CSC (TER) 

CUP 100 

0,21 Informacions amb vista a la celebració dels actes organitzats per 
l'ANC i Òmnium Cultural amb motiu de la Diada del 2018 (TER) 

ANC 100 

0,20 El Jutjat Penal 2 de Manresa condemna a sis mesos d'inhabilitació i a 
una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per 
no haver despenjat l'estelada al balcó del consistori durant les 
eleccions del 27-S i del 20-D del 2015 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,19 El president de la Generalitat, Quim Torra, abandona la recepció 
d’obertura del Smithsonian Folklife Festival de Washington durant el 
discurs de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés 

PP 59,26 
Ciutadans 40,74 

0,19 El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, proposa legalitzar el 
cultiu i la venda de marihuana a Espanya 

Podemos 100 

0,19 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l'1-O 
(TER) 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

100 

0,18 Iniciatives de les administracions públiques de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i de la societat civil, en relació amb les persones migrants 
(TER) 

 Govern de l’Estat 100 

0,18 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en la causa conjunta contra persones relacionades amb el procés 
independentista (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,17 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant de la 
justícia belga i del Tribunal Suprem (TER) 

Govern de l'Estat 100 
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0,14 Apel·lacions al diàleg per part de les forces polítiques en relació al 
procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 100 
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RAC1 

Quadre 50. RAC1. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre maig-agost 

 
% Atenció 
informativa Notícia Agrupació %Temps 

paraula 
8,22 Procés de formació i constitució del nou Govern de la Generalitat de 

Catalunya presidit per Quim Torra i reaccions des de diferents àmbits 
(TER) 

Govern de Catalunya 42,51 
PSOE 8,26 
Govern de l'Estat 6,61 
CUP 6,56 
Ciudadanos 6,46 
PPC 4,70 
PSC 4,24 
JUNTSxCAT 4,13 
PP 4,13 
ERC 3,87 
Ciutadans 3,41 
PDECAT 2,53 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

1,14 

CAT EN COMÚ 0,93 
Podemos 0,52 

6,26 Informacions sobre la moció de censura del Grup Parlamentari 
Socialista al president del Govern de l'Estat, Mariano Rajoy (TER) 

PSOE 23,46 
Govern de l'Estat 17,42 
Grup Parlamentari Popular 9,66 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

9,06 

Grup Parlamentari Ciudadanos 7,88 
Grup Parlamentari Socialista 7,82 
Grup Parlamentari Mixt 4,50 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

3,91 

JUNTSxCAT 2,37 
Grup Parlamentari Basc 2,25 
PDECAT 1,66 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

1,60 

CUP 1,54 
PSC 1,48 
EH Bildu 1,30 
Govern de Catalunya 1,07 
Organismes de la Unió Europea 0,83 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

0,71 

CAT EN COMÚ 0,65 
PNB 0,59 
Corts Generals 0,24 

3,21 Informacions entorn del trasllat de les persones empresonades arran 
del procés independentista a centres penitenciaris de Catalunya 
(TER) 

Govern de l'Estat 22,42 
Govern de Catalunya 21,74 
PSC 10,19 
Parlament de Catalunya 8,97 
CAT EN COMÚ 5,98 
Òmnium Cultural 5,57 
PPC 4,48 
PP 4,35 
Ciutadans 4,08 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

3,53 

ERC 2,85 
JUNTSxCAT 2,17 
ANC 1,90 
Ciudadanos 1,77 
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2,75 Debat d'investidura del president de la Generalitat de Catalunya (12 i 
14 de maig) (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

41,89 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

9,35 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

7,46 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

7,34 

Grup Parlamentari de Ciutadans 7,34 
Grup Parlamentari Republicà 7,10 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

6,15 

Govern de l'Estat 4,85 
Parlament de Catalunya 3,31 
Demòcrates de Catalunya 2,96 
PSOE 1,18 
Organismes de la Unió Europea 0,59 
Ciudadanos 0,47 

2,44 Debat entorn de l'exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l'Estat 42,64 
PSOE 12,15 
Grup Parlamentari Ciudadanos 9,59 
Grup Parlamentari Popular 8,10 
Govern de les administracions 
locals no catalanes 

5,12 

ERC 4,90 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

3,41 

Grup Parlamentari Socialista 3,20 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

3,20 

PSC 3,20 
PDECAT 2,35 
PP 2,13 

2,41 Procés d’eleccions primàries de les persones precandidates a la 
presidència el PP (TER) 

PP 96,51 
PPC 3,49 

2,18 Preparatius i celebració del 19è Congrés Nacional Extraordinari del 
PP (20-21 de juliol de 2018) en què Pablo Casado es nomenat 
president del partit (TER) 

PP 93,17 
PPC 6,83 

2,15 Procés de formació i constitució del nou Govern de l'Estat espanyol 
presidit per Pedro Sánchez i reaccions des de diferents àmbits (TER) 

Govern de l'Estat 62,17 
PSC 17,89 
Podemos 9,09 
Organismes de la Unió Europea 3,52 
PP 2,05 
PDECAT 2,05 
ERC 1,76 
Ciudadanos 1,47 

2,08 Incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia i 
missatges de suport a les persones empresonades o a l'estranger 
arran del procés independentista a l'espai públic i en edificis 
institucionals (TER) 

Ciutadans 19,87 
PPC 13,97 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

12,23 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

10,70 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

9,61 

Òmnium Cultural 8,52 
PP 6,99 
CUP 6,11 
Ciudadanos 5,46 
Oposició de les administracions 
locals catalanes 

2,62 

Govern de Catalunya 2,40 
JUNTSxCAT 1,53 
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1,91 Informacions sobre la instrucció de la causa conjunta contra persones 
relacionades amb el procés independentista per presumptes fets 
connexos (TER) 

JUNTSxCAT 25,12 
PDECAT 21,56 
CAT EN COMÚ 8,06 
PPC 7,11 
Organismes de la Unió Europea 7,11 
CUP 5,92 
Ciutadans 5,45 
PSC 4,98 
Òmnium Cultural 4,98 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

4,98 

ERC 4,74 
1,84 Informacions sobre la presència del rei Felip VI i el president de la 

Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de 
Tarragona (TER) 

Govern de Catalunya 36,49 
Ciutadans 23,92 
PSC 9,90 
Govern de l'Estat 7,84 
PPC 5,36 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

5,15 

CAT EN COMÚ 4,54 
PP 3,92 
CUP 2,89 

1,77 Procés de dissolució d'ETA (TER) Govern de l'Estat 38,49 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

17,86 

Grup Parlamentari Mixt 10,71 
Grup Parlamentari Socialista 9,92 
Ciudadanos 9,52 
PP 4,76 
PSOE 4,76 
EH Bildu 3,97 

1,68 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Ciutadans  24,70 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

16,63 

PDECAT 11,16 
PSC 10,45 
Govern de l'Estat 8,08 
PP 6,65 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,41 

Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

5,94 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

5,70 

Govern de Catalunya 4,28 
1,47 Informacions relacionades amb la primera reunió entre el president 

del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, celebrada el 9 de juliol, i reaccions des de 
diferents àmbits (TER) 

Govern de Catalunya 40,30 
Govern de l'Estat 25,15 
Grup Parlamentari de Ciutadans 7,27 
PSC 7,27 
Ciutadans 6,06 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

3,94 

CUP 3,03 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

2,73 

ERC 2,42 
PDECAT 1,82 
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1,45 Celebració de la primera reunió de la comissió bilateral Estat-
Generalitat des del 2011 (TER) 

Govern de Catalunya 39,73 
CUP 11,78 
Govern de l'Estat 8,49 
PPC 7,12 
PP 6,85 
Podemos 6,85 
Ciudadanos 6,85 
Ciutadans 6,03 
ERC 4,11 
PSC 2,19 

1,31 Moció de censura a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

44,91 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

43,11 

Podem 7,19 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

4,79 

1,31 Debat entorn de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions 
dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez per part del Tribunal Suprem 
(TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 30,16 
ERC 19,67 
Govern de Catalunya 13,44 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

10,49 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,89 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

6,56 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

5,90 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,93 

Grup Parlamentari Republicà 2,95 
1,19 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant de la 

justícia belga i del Tribunal Suprem (TER) 
Govern de l'Estat 26,10 
PP 18,38 
Parlament de Catalunya 16,91 
Grup Parlamentari de Ciutadans 8,82 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

7,35 

Ciudadanos 6,62 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

6,25 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,25 

PDECAT 1,84 
ERC 1,47 

1,14 Procés judicial pel cas Gürtel (TER) PP 51,69 
Podemos 30,51 
Ciudadanos 17,80 

1,14 Debat entorn de les acusacions d'"adoctrinament" en centres escolars 
a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 24,44 
Govern de Catalunya 14,67 
Altres institucions de la Generalitat 14,67 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

11,56 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

9,78 

PDECAT 9,78 
Grup Parlamentari de Ciutadans 8,89 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,22 
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1,12 Apel·lacions a la no politització dels actes de commemoració del 
primer aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 
18 d'agost de 2017 (TER) 

PP 20,43 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

13,26 

CUP 12,90 
Òmnium Cultural 9,68 
Govern de l'Estat 9,68 
Ciudadanos  8,24 
Ciutadans 7,53 
Parlament de Catalunya 6,81 
ANC  6,09 
Govern de Catalunya 5,38 

1,09 Debat entorn de les actuacions policials en relació amb la instal·lació 
o retirada de simbologia i missatges de suport a les persones 
empresonades o a l'estranger arran del procés independentista (TER) 

Govern de Catalunya 21,24 
Govern de l'Estat 18,13 
CUP 17,62 
ERC 16,06 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

8,29 

PP 7,77 
JUNTSxCAT 6,74 
Ciutadans 4,15 

0,98 Informacions relacionades amb la decisió de l'Audiència de 
Schleswig-Holstein entorn a l'extradició de Carles Puigdemont i 
reaccions al respecte (TER) 

Govern de Catalunya 34,02 
Govern de l'Estat 27,05 
PDECAT 9,02 
CUP 8,20 
Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

7,79 

PP 5,74 
IU 4,51 
Ciudadanos 3,69 

0,95 La Policia Nacional deté 29 persones per una presumpta trama de 
corrupció a la Diputació de Barcelona per desviar dos milions d'euros 
de subvencions públiques 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

34,65 

Govern de l'Estat 28,71 
ERC 11,88 
Ciutadans 9,90 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

8,91 

Podem 5,94 
0,95 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 

Port de València amb 630 persones rescatades a bord (TER) 
Govern de l'Estat 61,14 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

17,10 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

10,88 

Organismes de la Unió Europea 10,88 
0,94 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l'obtenció d'un 

títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
vicesecretari general de Comunicació del PP Pablo Casado (TER) 

PP 66,67 
Ciudadanos 15,71 
PSOE 11,43 
Podemos 6,19 

0,94 Debat entorn d'una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 23,44 
Grup Parlamentari Republicà 13,28 
Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

12,50 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

10,16 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

10,16 

Grup Parlamentari de Ciutadans 8,59 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

8,20 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,25 

ERC 5,08 
PDECAT 2,34 
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0,84 Reactivació de l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i reobertura de delegacions del Govern de la 
Generalitat a l'exterior (TER) 

Govern de Catalunya 68,07 
Grup Parlamentari de Ciutadans 9,64 
PSC 9,04 
Ciutadans 6,63 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

6,63 

0,82 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 87,15 
Parlament de Catalunya 12,85 

0,80 Debat entorn d'una nova proposta de votació per a l'autodeterminació 
de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 34,59 
CUP 12,43 
ERC 10,81 
Govern de l'Estat 10,27 
ANC 9,19 
JUNTSxCAT 8,65 
PDECAT 7,57 
PSOE 6,49 

0,80 Preparatius i celebració de l'Assemblea Nacional del PDECAT (20-22 
de juliol de 2018) (TER) 

PDECAT 82,19 
Ciutadans 17,81 

0,79 Informacions entorn a les negociacions per a la investidura de qui 
ostenti la Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

21,97 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

18,50 

PDECAT 16,76 
Govern de l'Estat 12,72 
Grup Parlamentari de Ciutadans 12,14 
ANC 10,40 
ERC 7,51 

0,76 Informacions relacionades amb l'aplicació i l'aixecament de l'article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari Ciudadanos 35,05 
Govern de l'Estat 22,68 
PSOE 11,86 
Ciudadanos 10,82 
ANC 9,79 
Govern de Catalunya 9,79 

0,75 El nou president de la Generalitat realitza una ronda de contactes 
amb representants dels grups i subgrups parlamentaris, amb 
l'excepció de Cs, que ha declinat participar-hi per discrepàncies amb 
la pancarta que penja a la façana del Palau 

Grup Parlamentari de Ciutadans 24,82 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

24,11 

Govern de Catalunya 23,40 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

14,18 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

13,48 

0,75 Iniciatives de les administracions públiques de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i de la societat civil, en relació amb les persones migrants 
(TER) 

Govern de l'Estat 69,72 
Ciudadanos 14,08 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

8,45 

PP 7,75 
0,75 Iniciatives de les administracions públiques en relació amb la 

violència masclista (TER) 
Govern de Catalunya 45,04 
Govern de l'Estat 29,01 
Altres institucions de la Generalitat 25,95 

0,65 Informacions sobre actes i mostres de suport de col·lectius diversos a 
les persones empresonades o a l'estranger arran del procés 
independentista a Catalunya (TER) 

ANC 42,11 
ERC 22,81 
PDECAT 21,05 
Òmnium Cultural 14,04 

0,62 Polèmica entorn d'unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què diu que cal "atacar aquest Estat espanyol injust" 
(TER) 

PPC 28,92 
Govern de Catalunya 25,30 
Ciudadanos 15,06 
PP 13,86 
Ciutadans  8,43 
ERC 8,43 
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0,61 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

32,62 

Govern de Catalunya 27,66 
Govern de l'Estat 22,70 
PP 9,93 
Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

7,09 

0,59 Informacions entorn del desembarcament de l’Open Arms al Port de 
Barcelona amb 60 persones rescatades a bord (TER) 

Govern de Catalunya 45,71 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

28,57 

Govern de l'Estat 25,71 
0,57 Polèmica per unes gravacions a Corinna Sayn-Wittgenstein en què es 

revela un presumpte blanqueig de diners per part del Rei emèrit Joan 
Carles I (TER) 

Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

41,51 

PSOE 16,98 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

11,32 

Ciudadanos  11,32 
ERC 10,38 
Govern de l'Estat 8,49 

0,56 Debat i mesures entorn de l'accés a l'habitatge (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

79,59 

Govern de Catalunya 20,41 
0,56 El president de la Generalitat, Quim Torra, abandona la recepció 

d’obertura del Smithsonian Folklife Festival de Washington durant el 
discurs de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés 

Govern de l'Estat 28,93 
Govern de Catalunya 21,49 
PP 14,88 
ERC 12,40 
PDECAT 9,92 
Grup Parlamentari Mixt 7,44 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

4,96 

0,53 Informacions sobre agressions masclistes (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,53 Apel·lacions al diàleg per part de les forces polítiques en relació al 
procés independentista a Catalunya (TER) 

PSC 30,65 
Altres cambres legislatives 19,35 
CUP 16,94 
Grup Parlamentari Socialista 12,90 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

10,48 

Govern de Catalunya 9,68 
0,53 Dades sobre l'evolució de l'atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,51 Proposta formal de Quim Torra com a candidat a ser investit 

president de la Generalitat de Catalunya i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

18,32 

Grup Parlamentari de Ciutadans 18,32 
Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

17,56 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

16,03 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

15,27 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

14,50 

0,49 Debat entorn del dret a morir dignament (TER) Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

30,00 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

20,00 

Grup Parlamentari Republicà 14,00 
Govern de l'Estat 13,00 
Grup Parlamentari Mixt 8,00 
Grup Parlamentari Popular 8,00 
Grup Parlamentari Ciudadanos 7,00 

0,48 Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a Europa (TER) Organismes de la Unió Europea 80,95 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

19,05 
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0,48 La Generalitat de Catalunya publica la resolució de restriccions de 
trànsit pesant d’alguns trams de l'N-340 i l'N-240 i el Consell de 
Ministres aprova les bonificacions en els trams corresponents de l'AP-
7 i l'AP-2 

Govern de Catalunya 74,36 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

25,64 

0,46 Institucions Penitenciàries obre una investigació per esclarir la 
gravació d’unes imatges d’Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim 
Forn a l'interior de la presó d'Estremera, difoses pel diari Ara 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

35,11 

Govern de Catalunya 28,72 
ERC 21,28 
PDECAT 14,89 

0,45 Pedro Sánchez presenta al Ple del Congrés dels Diputats el seu 
programa de govern 

Govern de l'Estat 69,14 
Grup Parlamentari Mixt 17,28 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

13,58 

0,45 Debat entorn de la vigència de la Constitució espanyola i propostes 
de reforma (TER) 

Govern de l'Estat 48,89 
Ciutadans 17,78 
Govern de Catalunya 17,04 
PP 16,30 

0,44 Informacions amb vista a la celebració dels actes organitzats per 
l'ANC i Òmnium Cultural amb motiu de la Diada del 2018 (TER) 

ANC 79,49 
Òmnium Cultural 20,51 

0,43 Carles Puigdemont inicia els tràmits per demanar l'oficina i els 
recursos de personal i seguretat associats que li pertoquen com a 
expresident de la Generalitat 

Govern de Catalunya 54,35 
PPC 26,09 
Ciutadans 19,57 

0,42 El Ministeri de Foment estudia convertir l’autovia A-2 entre Igualada i 
Martorell en una carretera de fins a 10 carrils d’amplada 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

72,04 

Govern de Catalunya 27,96 
0,42 Preparatius i celebració dels Jocs del Mediterrani 2018 a Tarragona 

(TER) 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,42 Resum de l'entrevista a Miquel Iceta, primer secretari del PSC, al 
programa El món a RAC1 

PSC 100,00 

0,41 Pressupostos generals de l'Estat per al 2018 (TER) PDECAT 31,08 
Govern de l'Estat 20,27 
Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

14,86 

Grup Parlamentari Popular 13,51 
Grup Parlamentari Ciudadanos 10,81 
Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

9,46 

0,41 Informacions relacionades amb les mesures de control del Govern de 
l’Estat espanyol als comptes de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 46,32 
Govern de Catalunya 24,21 
Ciutadans 16,84 
PP 12,63 

0,41 Finançament autonòmic (TER) Govern de Catalunya 26,55 
Govern de l'Estat 22,12 
Grup Parlamentari de Ciutadans 20,35 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

15,93 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

15,04 

0,40 Informacions relacionades amb la instrucció de la causa judicial sobre 
els atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 d'agost de 2017 
(TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

83,82 

Govern de Catalunya 16,18 
0,40 El Jutjat Penal 2 de Manresa condemna a sis mesos d'inhabilitació i a 

una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per 
no haver despenjat l'estelada al balcó del consistori durant les 
eleccions del 27-S i del 20-D del 2015 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

52,58 

Govern de Catalunya 35,05 
CUP 12,37 

0,40 El TC admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern de 
l’Estat va interposar contra una moció del Parlament de Catalunya 
aprovada el 5 de juliol per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 25,58 
PDECAT 23,26 
Govern de l'Estat 17,44 
Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

11,63 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

9,30 

Grup Parlamentari Republicà 6,98 
Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

5,81 
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0,39 Accions d’instal·lació o retirada de simbologia i missatges de suport a 
les persones empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista a l’espai públic i en edificis institucionals (TER) 

CUP 75,00 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

25,00 

0,39 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

PDECAT 40,66 
Coord. de Primàries per la 
República de Catalunya 

30,77 

ERC 18,68 
ANC 9,89 

0,39 Una agent dels Mossos d’Esquadra abat un home que havia entrat a 
la comissaria de Cornellà de Llobregat armat amb un ganivet 

Govern de Catalunya 75,56 
CUP 24,44 

0,37 Informacions entorn del desembarcament de la flota de l’Aquarius al 
port de la Valeta, a Malta, amb 141 persones rescatades a bord 
(TER) 
  
  

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

57,89 

Govern de l'Estat 22,81 
PP 19,30 

0,37 Informacions relacionades amb la commemoració del primer 
aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils del 17 i el 18 
d'agost de 2017 (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

54,67 

Units per Avançar  30,67 
Govern de Catalunya 14,67 

0,36 Retirada de les ordres europees de detenció dictades el 3 de 
novembre de 2017 i el 21 de febrer de 2018 per l'Audiència Nacional 
contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret, Lluís Puig i Marta Rovira (TER) 

JUNTSxCAT 35,29 
Govern de l'Estat 25,00 
Govern de Catalunya 20,59 
ERC 10,29 
PDECAT 8,82 

0,36 Iniciatives relacionades amb la recuperació la memòria històrica 
(TER) 

Govern de Catalunya 64,06 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

23,44 

Grup Parlamentari de Ciutadans 12,50 
0,33 Debat entorn del sistema de pensions a l'Estat espanyol (TER) Govern de l'Estat 100,00 
0,33 Debat entorn de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra que 

condemna com a “abús sexual” l’agressió en grup a una jove de 18 
anys durant els Sanfermines de 2016 (TER) 

Òrgans de govern de 
l'administració de justícia 

69,49 

Govern de l'Estat 30,51 
0,32 Resum de l'entrevista a Carles Puigdemont al programa El món a 

RAC1 
PDECAT 100,00 

0,32 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,31 La militància de Podemos avala en una consulta que Pablo Iglesias i 
Irene Montero continuïn al capdavant del partit després d’una 
polèmica per la compra per part de la parella d’un xalet al municipi 
madrileny de Galapagar 

Podemos 75,90 
PP 24,10 

0,30 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,30 Pressupostos generals de l'Estat per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 26,09 

Govern de l'Estat 26,09 
Grup Parlamentari Mixt 18,84 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

15,94 

Grup Parlamentari d'Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

13,04 

0,29 El president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, es reuneix amb el 
lehendakari Iñigo Urkullu al Palau de la Moncloa 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,29 El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia una agressió al centre de 
Barcelona per part d'un home que es va identificar com a Policia 
Nacional 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

63,64 

Govern de Catalunya 36,36 
0,29 El president del Govern de Catalunya, Quim Torra, es reuneix amb el 

secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, al Palau de la 
Generalitat 

Podemos 68,29 
Govern de Catalunya 31,71 

0,29 Treballs de la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 96,23 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

3,77 

0,28 Un turista nord-americà denuncia haver estat agredit presumptament 
per un grup de manters a la plaça de Catalunya de Barcelona 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

52,00 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

48,00 

0,27 Resum de la roda de premsa del president del Govern de l'Estat, 
Pedro Sánchez, després del darrer Consell de Ministres d'abans de 
les vacances d'estiu 

Govern de l'Estat 100,00 
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0,27 Presentació de les dades del Baròmetre semestral de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,27 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, dirigida 
per la Cambra Oficial de Comerç, a la Llotja de Mar de Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,26 Informacions entorn del presumpte espionatge a persones contràries 
al procés independentista a Catalunya per part dels Mossos 
d'Esquadra (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 33,82 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

23,53 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

14,71 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

14,71 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular-Crida 
Constituent 

13,24 

0,26 Informacions entorn a la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

JUNTSxCAT 77,55 
PDECAT 22,45 

0,25 El diputat del Grup Parlamentari Republicà Toni Comín comunica a la 
Mesa del Parlament la seva renúncia al vot delegat 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

35,94 

Grup Parlamentari Republicà 32,81 
Grup Parlamentari de Ciutadans 31,25 

0,24 Celebració del Dos de Maig, dia de la Comunitat de Madrid PP 100,00 
0,24 Resum de les qüestions abordades el 25 de juiol per Carles 

Puigdemont des de Berlín en la primera roda de premsa després de 
la retirada de l'ordre europea de detenció 

PDECAT 74,00 
Govern de l'Estat 26,00 

0,24 Resum de l'entrevista a Josep Costa, diputat del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, al programa El món a RAC1 

JUNTSxCAT 100,00 

0,23 El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, proposa modificar el 
delicte de rebel·lió al Codi Penal 

PSOE 100,00 

0,23 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d'empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 68,09 
Govern de l'Estat 31,91 

0,23 Informacions sobre els eventuals efectes de la situació política a 
Catalunya en els indicadors econòmics (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,23 La Generalitat de Catalunya estima que va captar 241 milions d'euros 
d'inversió estrangera el 2017, un 31% menys que l'any anterior 

Govern de Catalunya 100,00 

0,22 La ministra d'Economia, Nadia Calviño, adverteix en una 
compareixença al Congrés dels Diputats que els llocs de treball 
precaris alimenten una economia que tindrà crisis econòmiques molt 
sovint 

Govern de l'Estat 62,71 
Grup Parlamentari Popular 37,29 

0,22 Incidència de les vagues convocades pels sindicats d'algunes 
aerolínies i pels controladors aeris a l'Aeroport de Barcelona- El Prat 
(TER) 

Govern de Catalunya 78,72 
Organismes de la Unió Europea 21,28 

0,22 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix al Palau de la 
Generalitat amb els sindicats CCOO i UGT a Catalunya i amb les 
patronals catalanes Pimec, Foment del Treball i Fepime 

Govern de Catalunya 100,00 

0,22 Celebració de la tradicional audiència d'estiu entre el rei Felip VI i el 
president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, al Palau de Marivent 
de Palma 

Govern de l'Estat 100,00 

0,21 Investigació judicial dels incidents relacionats amb la vaga general a 
Catalunya del 8 de novembre de 2017 convocada per l'Intersindical-
CSC (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

67,65 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

32,35 

0,21 Dirigents de C's participen en diferents actes de la Plataforma España 
ciudadana a Madrid, Màlaga i Palma de Mallorca 

Ciudadanos 100,00 

0,21 Altres episodis d'arribada de persones que migren a Europa (TER) Govern de l'Estat 67,50 
PP 32,50 

0,21 VOX presenta davant del TSJC una querella contra el president de la 
Generalitat, Quim Torra, pels delictes d'encobriment, odi i conspiració 
per a la rebel·lió 

VOX 100,00 

0,21 El nou president del PP, Pablo Casado, anuncia la nova executiva del 
partit durant el primer Comitè executiu del partit, celebrat a Barcelona 
el 26 de juliol 

PP 100,00 

0,21 El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep 
Borrell, afirma en una entrevista a La Sexta que Catalunya es troba "a 
tocar d'un enfrontament civil" 

Ciutadans 30,77 
Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

26,92 

ERC 21,79 
PSC 20,51 

0,20 Informació sobre la gestió dels recursos per a l'acolliment de 
persones migrades menors d'edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,20 Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, anuncia que 
proposarà abolir el canvi d’hora a la Unió Europea 

Govern de l'Estat 54,55 
Organismes de la Unió Europea 45,45 
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0,20 La Comissió Europea considera que Google ha abusat de la seva 
posició dominant i li imposa una sanció de 4.343 milions d'euros 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,20 El Govern de l'Estat estudia la creació de nous impostos a la banca i 
a les empreses tecnològiques 

Govern de l'Estat 100,00 

0,20 Relleu a l'alcaldia de Lleida després de la renúncia d'Àngel Ros i del 
procés de primàries a l'agrupació local del PSC (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

61,70 

PSC 38,30 
0,20 Episodis de climatologia adversa i incidències que se'n deriven (TER) Govern de les administracions 

locals catalanes 
100,00 

0,20 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en la causa conjunta contra persones relacionades amb el procés 
independentista (TER) 

ERC 63,89 
Parlament de Catalunya 36,11 

0,20 Episodis de calor intensa durant l'estiu (TER) Govern de Catalunya 66,67 
Govern de les administracions 
locals catalanes 

33,33 

0,19 La Policia Nacional posa en marxa una operació en ajuntaments 
d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta 
contractació irregular de serveis relacionats amb la seguretat viària 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

69,70 

Ciudadanos 30,30 
0,19 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 

(TER) 
Govern de Catalunya 100,00 

0,19 El Govern de la Generalitat insta el ministeri de l'Interior a autoritzar 
una escorta a càrrec dels Mossos d'Esquadra per a l'expresident de 
la Generalitat Carles Puigdemont 

Govern de Catalunya 52,00 
Ciutadans 48,00 

0,19 Informacions relacionades amb el cost de l'1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,19 Dades sobre l'evolució del PIB (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,19 Programa nuclear a l'Iran (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,19 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l'1-O 

(TER) 
Grup Parlamentari Popular 51,11 
Grup Parlamentari Ciudadanos 48,89 

0,18 La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana en una operació dirigida per 
un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció per blanqueig de 
capitals, desviament de fons i malversació 

PP 65,67 
PSOE 34,33 

0,18 Resum de l'entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, a Vilaweb 

Govern de Catalunya 100,00 

0,17 Presentació de les dades del Baròmetre del CIS corresponent al mes 
de juliol 

PSOE 100,00 

0,17 Incendis forestals durant l'estiu del 2018 (TER) Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

100,00 

0,17 Procés de renovació del Consell d'Administració de RTVE (TER) Grup Parlamentari Socialista 37,50 
Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

37,50 

Grup Parlamentari Mixt 25,00 
0,17 L'Ajuntament de Barcelona celebra el 8 d'agost una sessió 

extraordinària de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció per abordar diversos temes 
relacionats amb seguretat i civisme a la ciutat 

Oposició de l'Ajuntament de 
Barcelona 

60,00 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

40,00 

0,16 Mesures per reduir els efectes contaminants dels carburants dels 
vehicles (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,16 L'Ajuntament de Barcelona elabora per primera vegada un informe 
sobre la situació de dèficit de places residencials públiques 
destinades a la gent gran que hi ha a la ciutat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,16 L'ANC es planteja fer una aturada de país per commemorar el primer 
aniversari de l'1-O 

ANC 100,00 

0,16 Celebració de l'assemblea general ordinària i eleccions a la Junta 
Directiva d'Òmnium Cultural del 16 de juny a Barcelona 

Òmnium Cultural 100,00 

0,15 Presentació de les dades del Baròmetre del CIS corresponent al mes 
d'abril 

PP 39,66 
PSOE 32,76 
Ciudadanos 27,59 

0,15 El president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix amb el 
coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, al Palau de la Generalitat 

IU 57,14 
Govern de Catalunya 42,86 

0,15 Juanjo Puigcorbé anuncia que deixa el Grup Municipal d'ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona i continua de regidor no adscrit després de 
la difusió d'un informe de la Diputació de Barcelona que li atribueix 
maltractament laboral 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,15 La vicepresidenta del Govern de l'Estat, Carmen Calvo, i el 
vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, acorden 
reunir-se a Madrid 

Govern de Catalunya 100,00 

0,15 El Govern de Catalunya no assisteix a les reunions del Consell de 
Política Fiscal i Financera del 19 i del 31 de juliol 

Govern de les adm. autonòmiques 
no catalanes 

55,88 

Govern de Catalunya 44,12 
0,15 Accidents de trànsit (TER) Govern de Catalunya 100,00 
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0,14 Presentació dels resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya 
(ESCA) 2017 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 La Guàrdia Civil deté el president de la Diputació de València i 
alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, per presumptes irregularitats en 
la contractació de personal de l'empresa pública Divalterra 

PP 100,00 

0,14 Celebració de l'acte central de la 25a edició del "Mulla't per l'esclerosi 
múltiple" a Barcelona 

Govern de Catalunya 100,00 

0,14 El Comitè Electoral Nacional del PP escull Ángel Garrido com a 
substitut de Cristina Cifuentes a la Presidència de la Comunitat de 
Madrid i Pío García Escudero assumeix la gestora del partit 

PP 53,33 
Ciudadanos 46,67 

0,14 Celebració de la XXXIV Reunió Anual del Cercle d’Economia a Sitges Ciutadans 54,17 
PSC 45,83 

0,13 El president del Senat demana a la senadora d'Esquerra Republicana 
Mirella Cortès que prometi el càrrec en castellà després d'haver-ho fet 
en català 

Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana 

75,00 

Corts Generals 25,00 
0,13 Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball (TER) Ciutadans 30,95 

JUNTSxCAT 26,19 
ERC 23,81 
PSC 19,05 

0,13 El president del Parlament, Roger Torrent, es reuneix amb el 
president de l'Assemblea Nacional del Quebec i de l'Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia, Jacques Chagnon 

Parlament de Catalunya 100,00 

0,13 Assetjament immobiliari (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,13 Celebració de la Conferència Nacional d’ERC (30 de juny i 1 de juliol 
de 2018) (TER) 

ERC 100,00 

0,12 L'augment del preu del lloguer a Barcelona afecta molts comerços, 
alguns dels quals es veuen obligats a tancar després d'anys d'activitat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,12 La Comissió Europea proposa una nova normativa per reduir les 
deixalles dels productes de plàstic d'un sol ús que més sovint ens 
troben a les platges i mars europeus 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,12 El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
Ernest Maragall, viatja a Brussel·les per reunir-se amb la delegada 
del Govern davant la Unió Europea, Meritxell Serret 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Carles Puigdemont reclama al Govern de l'Estat un canvi en la 
política envers Catalunya coincidint amb el seu retorn a Bèlgica 
després de passar quatre mesos a Alemanya 

PSC 50,00 
CUP 50,00 

0,11 Josep Lluís Badal, Teresa d’Arenys, Mercè Ibarz, Adrià Pujol i Marc 
Gil guanyen els Premis Crítica Serra d’Or 2018 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Elisenda Alamany considera, en declaracions al programa Via Lliure 
de RAC1, que la centralitat política de Catalunya passa per un 
sobiranisme netament d'esquerres i recrimina a ERC que hagi preferit 
aliar-se amb JUNTSxCAT 

CAT EN COMÚ 100,00 

0,11 El Parlament Europeu modifica la llei electoral europea, que 
introdueix per primera vegada un llindar mínim de vots 

ERC 100,00 

0,11 Resum de l'entrevista al president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, al diari La Vanguardia 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 L'Agència Tributària embarga 110.000 euros tant a Òmnium Cultural 
com a l'ANC per executar una multa imposada per l’Agència de 
Protecció de Dades 

Òmnium Cultural 100,00 

0,11 La Consellera de Cultura i el Comissionat de Cultura de l'Ajuntament 
de Barcelona acorden l'ampliació del MNAC 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,11 La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona inicien el 
desplegament de fibra òptica a 55 municipis de la demarcació 

Govern de Catalunya 100,00 

0,11 Instal·lació de narcosales a la ciutat de Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Girona per investigar un 
possible desviament de fons públics en la gestió de l'empresa Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Agissa, els anys 2013 i 2014 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,10 Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament del Parlament del 9 
de juliol amb el conseller Josep Bargalló sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Iniciatives de les administracions públiques per controlar la venda 
ambulant il·legal (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 El Ple del Parlament aprova per unanimitat en la sessió del 3 de maig 
la proposició que prorroga el termini perquè universitaris i 
universitàries acreditin el coneixement d'una tercera llengua 

Grup Parlamentari Republicà 47,62 
Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

33,33 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

19,05 
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0,10 L'Ajuntament de Barcelona aixeca la moratòria aplicada fins ara i 
anuncia restriccions a la circulació de bicicletes per les voreres a 
partir del 2019 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,10 La Comissió Europea acusa la plataforma d'allotjament turístic Airbnb 
de falta de transparència amb els preus 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,10 El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, es compromet a buscar 
una solució per a les famílies que s'han quedat sense plaça pública 
de P3 

Govern de Catalunya 100,00 

0,10 Cs presenta una denúncia davant la Fiscalia del TSJC contra el 
president del Parlament i la resta de representants de JUNTSxCAT i 
ERC a la Mesa, en haver permès l'admissió a tràmit d'una moció de 
la CUP per ratificar els objectius polítics del 9N 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100,00 

0,09 Milers de persones participen en una cadena humana, organitzada 
per la plataforma Gure Esku Dago, que enllaça les tres capitals del 
País Basc per reclamar el dret a decidir 

ERC 52,94 
EH Bildu 47,06 

0,09 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, presideixen la primera Junta Local de Seguretat després del 
nomenament del nou Govern a la Generalitat 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Sessió informativa de la Comissió de Territori del Parlament del 9 de 
juliol amb el conseller Damià Calvet sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 L'Institut Català Internacional per la Pau presenta en roda de premsa 
els resultats de l'enquesta "La percepció de la població sobre la 
convivència i la seguretat a Catalunya" 

Altres institucions de la Generalitat 100,00 

0,09 L'aeroport de Barcelona-El Prat registra el 2018 el millor juliol de la 
seva història en volum de passatgers 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 El PP demana la dimissió del ministre d'Agricultura, Luis Planas, per 
la seva imputació en un cas sobre robatoris d'aigua a través de pous 
il·legals al Parc Natural de Doñana 

PP 68,00 
Ciudadanos 32,00 

0,09 Pedro Sánchez intervé per primer cop com a president del Govern de 
l'Estat en les sessions de control al Senat i al Congrés dels Diputats 

Govern de l'Estat 64,29 
Grup Parlamentari Popular 35,71 

0,09 Òmnium Cultural posa en marxa una campanya d’estiu per informar 
els turistes de la situació política a Catalunya 

Òmnium Cultural 100,00 

0,09 L'Ajuntament de Tarragona denuncia la revenda il·legal d'entrades pel 
Concurs de Castells d'enguany 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 

0,09 El nombre de congressistes creix d'un 14% a Barcelona respecte de 
l'any anterior, segons dades del Barcelona Convention Bureau de 
Turisme de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,09 La consellera de Justícia, Ester Capella, presenta un nou tractament 
amb perspectiva de gènere adreçat a totes les internes en presons 
catalanes 

Govern de Catalunya 100,00 

0,09 Cas Petrum (TER) Ciudadanos 41,18 
PDECAT 35,29 
PP 23,53 

0,08 Protestes al barri de la Barceloneta contra els apartaments turístics 
il·legals i l'incivisme d'alguns turistes (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,08 El Ministre d'Economia proposa Pablo Hernández de Cos com a nou 
governador del Banc d'Espanya a la Comissió d'Economia del 
Congrés dels Diputats 

Govern de l'Estat 100,00 

0,08 El Jutjat Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona anul·la una 
multa d’aparcament perquè la senyalització només estava escrita en 
català, contravenint el reglament de circulació i la llei de seguretat vial 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,08 El Departament de Salut posa en marxa un nou protocol de 
seguiment de l'embaràs a Catalunya 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 Tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats voten a favor 
d'equiparar els permisos de maternitat i paternitat 

Podemos 100,00 

0,08 Barcelona acollirà el saló Integrated Systems Europe, la fira líder 
mundial del sector audiovisual, a partir del 2021 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 Activitat creuerística als ports de Catalunya (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,08 Situació de crisi financera a Grècia (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,08 El portaveu del PDECAT al Congrés dels Diputats, Carles 

Campuzano, afirma que els diputats i diputades del seu partit no 
tornaran a votar dividits 

Grup Parlamentari Mixt 100,00 

0,08 Presentació de les dades de generació de residus municipals a 
Catalunya durant l’any 2017 

Govern de Catalunya 100,00 

0,08 L'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, afirma sobre la gestió 
del llegat de l'1-O que "a Catalunya falta pensament estratègic" 

JUNTSxCAT 100,00 

0,07 L'Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa un canvi del model de 
recollida selectiva per assolir els objectius marcats per la Unió 
Europea 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100,00 
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0,07 La ministra de Justícia, Dolores Delgado, afirma al Congrés dels 
Diputats que el Govern de l’Estat manté la intenció de canviar el 
delicte de rebel·lió contemplat al Codi Penal per adaptar-lo a "noves 
situacions" i "actors" 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial (TER) Govern de Catalunya 100,00 
0,07 Dimissió del ministre de Cultura i Esports del Govern de l'Estat, 

Màxim Huerta, per un presumpte cas de frau fiscal (TER) 
Podemos 100,00 

0,07 El Govern de l'Estat admet que no podrà publicar la llista de persones 
beneficiades per l'amnistia fiscal del 2012 amb caràcter retroactiu 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 Debat entorn de l'ordenació de les terrasses dels establiments de 
concurrència pública a Barcelona (TER) 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 Mesures del Govern de Catalunya amb vista a l'inici del curs lectiu 
2018-2019 (TER) 

Govern de Catalunya 100,00 

0,07 La portaveu del Govern, Isabel Celaá, assegura que el Govern de 
l'Estat no resistirà "més del raonable" si creu que ha de convocar 
eleccions en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia 
Fórum 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 El ministeri de Defensa haurà d'invertir 16 milions d'euros més per 
ampliar els molls de la base de Cartagena perquè els nous submarins 
de l'Armada Espanyola hi puguin navegar 

Govern de l'Estat 100,00 

0,07 L'Ajuntament Barcelona proposa un reglament per garantir la igualtat 
de gènere 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,07 Cimera de l'OTAN a Brussel·les (TER) Organismes de la Unió Europea 100,00 
0,06 Les bosses de plàstic deixen de ser gratuïtes l'1 de juliol a l'Estat 

espanyol 
Govern de l'Estat 100,00 

0,06 La Guàrdia Urbana de Barcelona deté sis persones per incidents en 
un intent d'assalt al Casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Josep Maria Jové i Jenn Díaz denuncien un agent de la Policia 
Nacional per haver-los insultat presumptament davant de la 
Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana de Barcelona 

ERC 100,00 

0,06 Elsa Artadi afirma, en el marc d'una sessió informativa de la Comissió 
d'Afers Institucionals del Parlament, que "no tot es va fer bé" en 
relació amb l'1-O 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 La Generalitat de Catalunya posa en marxa una residència pública 
per a joves amb trastorns mentals greus 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 Cristina Cifuentes renuncia  a l’acta de diputada a l'Assemblea de 
Madrid i abandona la política 

PP 100,00 

0,06 L'Agència Catalana de Residus endega una campanya per incentivar 
la recollida i reciclatge de la brossa orgànica 

Govern de Catalunya 100,00 

0,06 El Govern de l'Estat impugnarà el primer sindicat de treballadores 
sexuals després que la ministra de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, Magdalena Valerio, hagi reconegut errors amb la publicació de 
la seva constitució al BOE 

Govern de l'Estat 100,00 

0,05 L'esfondrament d'un pont d'una autopista a Gènova causa la mort a 
42 persones 

Organismes de la Unió Europea 100,00 

0,05 L'Ajuntament de Barcelona anuncia que llogarà locals comercials a 
Ciutat Vella a preu protegit per fomentar l'ocupació de baixos buits i 
reforçar el teixit comercial i econòmic de proximitat 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 

0,05 La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena 
Valerio, proposa que les persones treballadores autònomes cotitzin 
en funció del que cobrin 

Govern de l'Estat 100,00 

0,05 La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, presideix la posada en 
marxa de l’última fase del canal Algerri-Balaguer 

Govern de Catalunya 100,00 

0,04 Debat entorn d'una eventual nova aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de l'Estat 100,00 

0,04 Presentació de les dades de la setena edició de l’Enquesta de Salut 
de Barcelona 

Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100,00 
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ANNEX 2. Entrevistes 
 
TV3 
 
Quadre 51. TV3. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
Acció política Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

del Parlament de Catalunya 
1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Espejo-Saavedra, 
José María 

Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Els matins Aragonès, Pere Adjunt a la presidència d'ERC (1) 2 

Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d'Economia i Hisenda (1) 

Arbell, Blanca Alcaldessa de Canet de Mar 1 
Arrimadas, Inés Membre de Ciutadans (1) 2 

Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya (1) 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

1 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l'Ajuntament de Barcelona 

1 

Badia, Eloi Regidor de Presidència, Aigua i Energia de 
l'Ajuntament de Barcelona 

1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 2 

Barbarà, Maria Àngels Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades de Catalunya 

1 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats (3) 

4 

Ministra de Política Territorial i Funció Pública (1) 
Bonvehí, David President del PDECAT 1 
Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1 
Bosch, Alfred President del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de 

Barcelona 
1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1 
Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya 
1 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

3 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 2 
Caso, Mercè Membre nada del ple del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya 
1 
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Cleries, Josep Lluís Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat pel 
PDECAT 

1 

Clos, Joan Membre del PSC i exalcalde de Barcelona 1 
Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 3 
Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 

cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 
1 

Conesa, Mercè Presidenta de la Diputació de Barcelona 1 
Corbacho, Celestino Membre del PSC i exalcalde de l'Hospitalet de 

Llobregat 
1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem del Parlament de Catalunya 
1 

Erra, Anna Alcaldessa de Vic 1 
Figueras, Gerard Secretari general de l'Esport de la Generalitat de 

Catalunya 
1 

Forn, Anna Filla de Joaquim Forn i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

García Albiol, Xavier President del PPC (1) 2 
Regidor del PPC a l'Ajuntament de Badalona (1) 

García-Margallo, José 
Manuel 

Vocal del Comitè Executiu del PP 5 

Gómez, Itziar Regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de 
l'Ajuntament de Pamplona 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 2 
Llorca, Enric Alcalde de Sant Andreu de la Barca 1 
Lloveras, Neus Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 1 
Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 
Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya 
1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

2 

Mascarell, Ferran Membre de Junts per Catalunya 1 
Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 2 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Pardo, Manel Director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvament de la Generalitat de Catalunya 
1 

Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 2 
Pastor, Àlex President del Grup municipal del PSC a l'Ajuntament 

de Badalona 
1 

Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
cessat en virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya 

1 

Ribó, Joan Alcalde de València 1 
Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

2 

Rodríguez, José Julio Secretari general de Podemos Madrid 1 
Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
2 

Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona 2 
Sabrià, Sergi Portaveu i Vicesecretari general d'Imatge i 

Comunicació d'ERC 
1 

Sànchez, Oriol Fill de Jordi Sànchez i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Sánchez-Camacho, 
Alícia 

Diputada del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 
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Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Trias, Xavier Membre del PDECAT i exalcalde de Barcelona 1 
Turull, Laura Filla de Jordi Turull i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Venturós, Montserrat Alcaldessa de Berga 1 
Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 1 
Xuclà, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 

Diputats pel PDECAT 
1 

Zarzalejos, Javier Director de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis 
Socials (FAES) 

1 

Entrevista 
institucional al 
President de la 
Generalitat de 
Catalunya 
(03/06/2018) 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Especial 
informatiu: 17A 
Homenatge a les 
víctimes dels 
atemptats 
(17/08/2018) 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 
Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. 
Discurs del 
candidat 
(12/05/2018) 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Castellà, Antoni Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 1 
Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 

Parlament de Catalunya 
1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. La 
votació 
(12/05/2018) 

Artadi, Elsa Portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. 
Segona votació 
(14/05/2018) 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 
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Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Especial 
informatiu: Presa 
de possessió del 
Govern de la 
Generalitat de 
Catalunya 
(02/06/2018) 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

FAQS Alonso, Jaime Portaveu de la Fundación Nacional Francisco Franco 1 
Alsina, Adrià Membre de la secretaria nacional de l'ANC 1 
Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència de l'Ajuntament de Barcelona 
1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Capdevila, Joan Diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 
cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 

1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Lluís, Meritxell Parell de Josep Rull i presidenta de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Marí, Alexis Frederic Diputat no adscrit de les Corts Valencianes 1 
Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Miranda, Ana Diputada del Parlament Europeu pel BNG 1 
Montilla, José Membre del PSC i expresident de la Generalitat de 

Catalunya 
1 

Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
cessat en virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona 1 
Serret, Meritxell Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya cessada 
en aplicació de l’article 155 de la CE 

1 

Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Més 324. 
Especial 
(01/06/2018) 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Espejo-Saavedra, 
José María 

Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

1 

Roca, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

TN migdia Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

TN vespre Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1 
Total 151 
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3/24 
 
Quadre 52. 3/24. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
Especial 
informatiu: 17A 
Homenatge a les 
víctimes dels 
atemptats 
(17/08/2018) 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 
Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. 
Discurs del 
candidat 
(12/05/2018) 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Castellà, Antoni Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 1 
Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 

Parlament de Catalunya 
1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. La 
votació 
(12/05/2018) 

Artadi, Elsa Portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Especial 
informatiu: Debat 
d’Investidura. 
Segona votació 
(14/05/2018) 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Especial 
informatiu: Presa 
de possessió del 
Govern de la 
Generalitat de 
Catalunya 
(02/06/2018) 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Més 324 Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 
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Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

1 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1 
Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 
Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya 
1 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Castellà, Antoni Portaveu de Demòcrates de Catalunya 1 
Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Ciuró, Lourdes Diputada del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 
Munté, Neus Presidenta del PDECAT 1 
Nuet, Joan Josep Diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem del Parlament de Catalunya 
1 

Oliva, Georgina Directora general d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

cessat en virtut de l'article 155 de la CE 
1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 
Sabater, Dolors Presidenta del Grup Municipal Guanyem Badalona en 

Comú i exalcaldessa de Badalona 
1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Tarradellas, Ferran Director de la Representació de la Comissió Europea 
a Barcelona 

1 

Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 1 
Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 

Parlament de Catalunya 
1 

Xuclà, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

Més 324. 
Especial 
(01/06/2018) 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Espejo-Saavedra, 
José María 

Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

1 

Roca, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

TN migdia Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

TN vespre Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1 
Total 62 
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Catalunya Ràdio 
 
Quadre 53. Catalunya Ràdio. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
Catalunya migdia Badia, Gemma Regidora delegada d'Igualtat de l'Ajuntament de Gavà 1 

Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

1 

Riba, Diana Parella de Raül Romeva i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 
Catalunya migdia 
(informatiu) 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Catalunya 
migdia. Especial 
informatiu Ple 
d'investidura de 
Quim Torra 
(14/05/2018) 

Driouech, Najat Diputada del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 

Catalunya vespre Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Illa, Salvador Secretari de l'Àrea d'Organització del PSC 1 
Lizaso, Elisabet Alcaldessa de Camarasa 1 
Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Ribas, Marta Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Xuclà, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 

Diputats pel PDECAT i membre de l'Assemblea 
Parlamentària del Consell d'Europa 

1 

Catalunya vespre 
(informatiu) 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Arbell, Blanca Alcaldessa de Canet de Mar 1 
Balada, Núria Presidenta de l'Institut Català de les Dones 1 
Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del Parlament de 

Catalunya 
1 

Gimeno, Miguel Ángel Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya 1 
Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

cessat en virtut de l'article 155 de la CE 
1 

Senserrich, Maria Portaveu nacional del PDECAT 1 
Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 

El matí de 
Catalunya Ràdio 

Agirre, Joxean Membre d'EH Bildu i exmembre d'ETA 1 
Albiach, Jéssica Diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem del Parlament de Catalunya 
1 

Amorós, Oriol Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya 

2 

Aragonès, Pere Adjunt a la presidència d'ERC (1) 3 
Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d'Economia i Hisenda (2) 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya (1) 

2 

Membre de la CUP (1) 
Arrimadas, Inés Membre de Ciutadans (1) 3 
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Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya (2) 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya (2) 

3 

Portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya (1) 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l'Ajuntament de Barcelona 

1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Bassa, Montserrat Germana de Dolors Bassa i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats (1) 

2 

Ministra de Política Territorial i Funció Pública (1) 
Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 
Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 3 
Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 

Diputats pel PDECAT 
1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 2 
Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà del 

Parlament de Catalunya 
1 

Coderch, Marcel President de l'Autoritat Catalana de la Competència 1 
Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 4 
Colom, Agustí Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme de 

l'Ajuntament de Barcelona 
1 

Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 
cessat en aplicació de l'article 155 de la CE (1) 

2 

Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya (1) 

Conesa, Mercè Presidenta de la Diputació de Barcelona 2 
Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

del Parlament de Catalunya 
1 

Cruz, Manuel Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Delgado, Adriana Secretària quarta de la Mesa del Parlament de 

Catalunya 
1 

Domènech, Xavier Coordinador general de CAT EN COMÚ (1) 2 
President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya (1) 

Eguiguren, Jesús Membre del Partit Socialista d'Euskadi 1 
El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Erra, Anna Alcaldessa de Vic 1 
García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya del Parlament de Catalunya (1) 
3 

President del PPC (2) 
García-Margallo, José 
Manuel 

Vocal del Comitè Executiu del PP 2 

Geis, Gemma Diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya (1) 

2 

Membre de Junts per Catalunya (1) 
Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 1 
Gimeno, Miguel Ángel Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya 1 
Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar del Parlament de Catalunya 
1 

Grande-Marlaska, 
Fernando 

Ministre de l'Interior 1 

Ibáñez, Alberto Secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència 
Valenciana d'Igualtat 

1 
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Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 3 
Iglesias, Pablo Secretari general de Podemos 1 
Illa, Salvador Secretari de l'Àrea d'Organització del PSC 1 
Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
1 

Larrosa, Fèlix Alcalde de Lleida 1 
Llorca, Enric Alcalde de Sant Andreu de la Barca 1 
Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 
Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya 
2 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

2 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

2 

Mascarell, Ferran Membre de Junts per Catalunya 1 
Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 5 
Mendoza, Camí Alcaldessa de Cambrils 1 
Millo, Enric Delegat del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Montilla, José Membre del PSC i expresident de la Generalitat de 

Catalunya 
1 

Montserrat, Dolors Portaveu del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Munell, Jordi Alcalde de Ripoll 1 
Munté, Neus Presidenta del PDECAT 1 
Nogueras, Míriam Vicepresidenta del PDECAT 1 
Oiarbide, Ángel Portaveu de Gure Esku Dago 1 
Ortiz, Laia Segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona 1 
Otegi, Arnaldo Coordinador general d'EH Bildu 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Pastor, Àlex President del Grup municipal del PSC a l'Ajuntament 

de Badalona 
1 

Pegueroles, Bernat Parella de Carme Forcadell i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

2 

Pérez, Montserrat Tinent d'Alcalde i Regidora delegada d'Educació i 
Política Social de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

1 

Pesarrodona, Jordi Regidor de Cultura i Lleure Educatiu de l'Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada 

1 

Ponsatí, Clara Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya cessada en aplicació de l'article 155 de la 
CE 

1 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de Catalunya cessat en 
virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 2 
Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya (1) 

2 

Membre de la CUP (1) 
Riera, Francesc Cunyat d'Oriol Junqueras i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Rodríguez, Santi Secretari general del PPC 2 
Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 

Parlament de Catalunya 
1 

Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona (2) 3 
Presidenta del Grup Municipal Guanyem Badalona en 
Comú i exalcaldessa de Badalona (1) 

Sabrià, Sergi Portaveu i Vicesecretari general d'Imatge i 
Comunicació d'ERC 

1 

Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 
Sanz, Janet Regidora de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

de l'Ajuntament de Barcelona 
1 
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Serret, Meritxell Delegada del Govern davant la Unió Europea 1 
Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 

Parlament de Catalunya 
3 

Subirats, Joan Comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 1 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
2 

Tarradellas, Ferran Director de la Representació de la Comissió Europea 
a Barcelona 

1 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya (1) 

4 

President de la Generalitat de Catalunya (3) 
Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 2 
Turull, Laura Filla de Jordi Turull i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Vila, Pere President de la Diputació de Girona i alcalde de 
Llançà 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Xuclà, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 

Diputats pel PDECAT 
1 

Zarzalejos, Javier Director de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis 
Socials 

1 

El suplement Armengol, Francina Presidenta del Govern de les Illes Balears 1 
Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 

Congrés dels Diputats 
1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Candini, Montserrat Responsable de Relacions Institucionals i amb la 
Societat Civil del PDECAT 

1 

Cantó, Toni Diputat del Grup Parlamentari de Ciudadanos del 
Congrés dels Diputats 

2 

Capella, Ester Diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 3 
Errejón, Iñigo Secretari d'Anàlisi Estratègica de Podemos 1 
Fernández Díaz, 
Jorge 

Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

García Albiol, Xavier President del PPC 1 
Gómez, Itziar Regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de 

l'Ajuntament de Pamplona 
1 

Jordà, Teresa Diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

1 

Mascarell, Ferran Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid 

1 

Olabarrieta, Karmele Secretària tècnica de Gure Esku Dago 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 1 
Ponsatí, Clara Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya cessada en aplicació de l'article 155 de la 
CE 

1 

Posada, Jesús Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
cessat en virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 
Sabrià, Sergi Portaveu i Vicesecretari general d'Imatge i 

Comunicació d'ERC 
1 

Sánchez-Camacho, 
Alícia 

Diputada del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 
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Sirvent, Maria Membre de la CUP 1 
Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 

Parlament de Catalunya 
1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

2 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Tur, Fanny Consellera de Cultura, Participació i Esports del 

Govern Balear 
1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

El suplement. 
Especial debat 
d’investidura (1a 
part) 
(12/05/2018) 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Castellà, Antoni Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Espadaler, Ramon Diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Maragall, Ernest Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Mascarell, Ferran Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 

1 

Millo, Enric Delegat del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Trias, Xavier Membre del PDECAT 1 

El suplement. 
Especial debat 
d’investidura (2a 
part) 
(12/05/2018) 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 
Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

El suplement. 
Especial debat 
d’investidura (3a 
part) 
(12/05/2018) 

Artadi, Elsa Portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

De Páramo, Fernando Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans 
del Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Total 214 
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TVE Catalunya 
 
Quadre 54. TVE Catalunya. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
Aquí parlem Albiach, Jéssica Diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem del Parlament de Catalunya 
1 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Espadaler, Ramon Diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 
Ara i aquí Bote, David Alcalde de Mataró 1 

Colom, Agustí Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme de 
l'Ajuntament de Barcelona 

1 

Vila, Santi Membre del PDECAT i autor del llibre "D'herois i 
traïdors. El dilema de Catalunya, atrapada entre dos 
focs" 

1 

El debat de La 1 Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Boya, Francesc Secretari Executiu de Muntanya del PSOE 1 
Domènech, Xavier Coordinador general de CAT EN COMÚ 1 
Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya del Parlament de Catalunya 
1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya (1) 

2 

Membre de Ciutadans (1) 
L'informatiu 
migdia 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 

Total 15 
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8tv 
 
Quadre 55. 8tv. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
La nit a 8tv Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 

Comú (1) 
2 

Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya (1) 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

1 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l'Ajuntament de Barcelona 

1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 

Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

2 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1 
Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya 
1 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

2 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1 
Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Chicharro, Juan President de la Fundació Francisco Franco 1 
Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 
Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 

cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 
1 

Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier Coordinador general de CAT EN COMÚ 1 
El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Espinar, Ramón Portaveu del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Senat 

1 

Fernández Díaz, 
Jorge 

Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Geis, Gemma Membre de Junts per Catalunya 1 
Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar del Parlament de Catalunya (1) 
3 

Primer secretari del PSC (2) 
Jiménez, Marc Regidor de la CUP a l'Ajuntament de Canet de Mar 1 
Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
1 

López, Óscar Senador del Grup Parlametari Socialista del Senat 1 
Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 
Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya (1) 
2 

Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya (1) 

Marín, Núria Secretària adjunta a la primera secretaria del PSC 1 
Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 

de Catalunya 
1 

Mascarell, Ferran Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 2 
Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 
1 

Millo, Enric Delegat del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 3 
Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 1 
Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública de la Generalitat de Catalunya 
1 
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Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

2 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 1 
Riera, Carles Membre de la CUP 1 
Rodríguez, José Julio Secretari general de Podemos Madrid 1 
Rodríguez, Santi Secretari general del PPC 1 
Rosiñol, José President de Societat Civil Catalana 1 
Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona 1 
Sabrià, Sergi Portaveu i Vicesecretari general d'Imatge i 

Comunicació d'ERC (1) 
3 

President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya (2) 

Senserrich, Maria Portaveu nacional del PDECAT 2 
Sierra, Sònia Membre de Ciutadans 2 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
2 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu per ICV-EUiA+IU 1 
Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 
1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 1 
Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 2 
Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 

dels Diputats 
1 

La nit a 8tv: 
Especial 
investidura 
(14/05/2018) 

Espadaler, Ramon Diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Nuet, Joan Josep Diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Total 69 
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RAC1 
 
Quadre 56. RAC1. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre maig-agost (ordre alfabètic) 

Títol del 
programa Actor Activitat Freqüència 

d’aparicions 
El món a RAC1 Aragonès, Pere Adjunt a la presidència d'ERC (1) 2 

Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d'Economia i Hisenda (1) 

Arrimadas, Inés Membre de Ciutadans (1) 2 
Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya (1) 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 

Batet, Albert Membre del PDECAT 1 
Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 

Congrés dels Diputats 
1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 
Bramona, Neus Parella d'Oriol Junqueras i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 2 
Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya 
2 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

3 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
(2) 

3 

Diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats (1) 

Casals, Joan Ramon Alcalde de Molins de Rei 1 
Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 5 
Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya 

cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 
1 

Conesa, Mercè Presidenta de la Diputació de Barcelona 2 
Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

del Parlament de Catalunya 
1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l'Estat a Catalunya 1 
Domènech, Xavier Coordinador general de CAT EN COMÚ 2 
El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Fernández, Alejandro Membre del Comitè Executiu Nacional del PP 1 
García Albiol, Xavier President del PPC 2 
Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 1 
Guirao, José Ministre de Cultura i Esports 1 
Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 2 
Iglesias, Pablo Secretari general de Podemos 1 
Jordà, Teresa Diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
1 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Mascarell, Ferran Membre de Junts per Catalunya 1 
Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
2 

Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 
Montserrat, Dolors Portaveu del Grup Parlamentari Popular del Congrés 

dels Diputats 
1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 1 
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Pérez, Montserrat Tinent d'Alcalde i Regidora delegada d'Educació i 
Política Social de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

1 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de Catalunya cessat en 
virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya 

1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 
Roldán, Lorena Membre de Ciutadans 1 
Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
2 

Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona 1 
Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 
Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Sánchez-Camacho, 
Alícia 

Coordinadora d'Acció Parlamentaria del PPC (1) 2 
Diputada del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats (1) 

Sierra, Sònia Membre de Ciutadans 1 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 2 
Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 

dels Diputats 
2 

No ho sé Arbell, Blanca Alcaldessa de Canet de Mar 1 
Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de l'Associació 

Catalana pels Drets Civils 
1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Cantero, Saray Regidora d'Ensenyament i Polítiques d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1 
Chicharro, Juan President de la Fundació Francisco Franco 1 
Fernández, David Membre de la CUP 1 
Mascarell, Ferran Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

Madrid (1) 
2 

Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid cessat en aplicació de l'article 155 de la CE 
(1) 

Munté, Neus Presidenta del PDECAT 1 
Pascal, Marta Senadora del Grup Parlamentari Mixt del Senat pel 

PDECAT 
1 

Pegueroles, Bernat Parella de Carme Forcadell i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

2 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

No ho sé. 
Especial 
informatiu 
(10/05/2018) 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Illa, Salvador Secretari de l'Àrea d'Organització del PSC 1 
Mauri, Marcel Vicepresident d'Òmnium Cultural 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 

Parlament de Catalunya 
1 

Senserrich, Maria Portaveu nacional del PDECAT 1 
Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 

No ho sé. Moció 
de censura 
(31/05/2018) 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 
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Via lliure Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Alsina, Adrià Membre de la secretaria nacional de l'ANC 1 
Amorós, Oriol Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya 
1 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya (1) 

2 

Portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya (1) 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Batet, Meritxell Diputada del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

2 

Bosch, Alfred Membre de l’Executiva Nacional d’ERC 1 
Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1 
Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya 
3 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

3 

Cantó, Toni Diputat del Grup Parlamentari de Ciudadanos del 
Congrés dels Diputats 

1 

Castellà, Antoni Portaveu de Demòcrates de Catalunya 1 
Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 2 
Domènech, Xavier Coordinador general de CAT EN COMÚ 1 
Eguiguren, Jesús Membre del Partit Socialista d'Euskadi 1 
Espadaler, Ramon Membre d'Units per Avançar i exconseller d'Interior 

de la Generalitat de Catalunya 
1 

Espejo-Saavedra, 
José María 

Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Estrada, Laia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 
García-Margallo, José 
Manuel 

Vocal del Comitè Executiu del PP 1 

Granados, Eva Secretària de l'àrea de Política Institucional, 
Econòmica i Social del PSC 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de Primàries per la República 1 
Illa, Salvador Secretari de l'Àrea d'Organització del PSC 1 
Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
1 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l'Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Mayor Oreja, Jaime Membre del PP i exministre d'Interior 1 
Millo, Enric Delegat del Govern de l'Estat a Catalunya (1) 2 

Membre del PPC (1) 
Munell, Jordi Alcalde de Ripoll 1 
Munté, Neus Presidenta del PDECAT 1 
Paluzie, Elisenda Presidenta de l'ANC 1 
Ponsatí, Clara Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya cessada en aplicació de l'article 155 de la 
CE 

1 

Puig, Lluís Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
cessat en virtut de l'article 155 de la CE 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Ribas, Marta Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Roca, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats 

1 

Rodríguez, Santi Secretari general del PPC 2 
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Roldán, Lorena Membre de Ciutadans 1 
Romero, Alícia Secretària d'Economia, Emprenedoria, Treball i 

Economia Cooperativa del PSC 
1 

Sabater, Dolors Alcaldessa de Badalona 1 
Sanz, Janet Regidora de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

de l'Ajuntament de Barcelona 
1 

Serret, Meritxell Delegada del Govern davant la Unió Europea 1 
Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 

Parlament de Catalunya 
1 

Subirats, Joan Comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 1 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana del Congrés dels Diputats 
1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 
1 

Venturós, Montserrat Alcaldessa de Berga 1 
Vila, Manel Director general de Cooperació al Desenvolupament 

de la Generalitat de Catalunya 
1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Via lliure. 
Especial 
investidura Quim 
Torra 
(12/05/2018) 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

1 

Castellà, Antoni Diputat del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d'Entorn d'ERC 1 
Total 166 
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ANNEX 3.  Debats 
 

TV3 
 

Quadre 57. TV3. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Tema del debat Actor Activitat 

FAQS 19/05/2018 El nou govern de Catalunya i 
les primàries per a l'alcaldia de 
Barcelona 

Cañas, Jordi Membre de Ciutadans 

La querella de Vox contra el 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra 

Ortega, Javier Secretari general de VOX 

02/06/2018 La moció de censura a Mariano 
Rajoy, el nomenament de 
Pedro Sánchez com a nou 
president del Govern de l'Estat i 
la presa de possessió del nou 
executiu català 

Bel, Ferran Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Capella, Ester Diputada del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

Lamuà, Marc Diputat del Grup Parlamentari 
Socialista del Congrés dels 
Diputats 

Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

09/06/2018 El nou govern de l'Estat 
espanyol i la relació entre el 
PSOE i Podemos 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari 
Socialista del Congrés dels 
Diputats 

Més 324. 
Especial 
investidura 

14/05/2018 La investidura de Quim Torra 
com a president de la 
Generalitat 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Fernández, 
Alejandro13 

Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

 

  

                                                
13 El diputat Alejandro Fernández intervé mitjançant una connexió telefònica. 
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3/24 
 

Quadre 58. 3/24. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Tema del debat Actor Activitat 

Més 324. 
Especial 
investidura 

14/05/2018 La investidura de Quim Torra 
com a president de la 
Generalitat 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Fernández, 
Alejandro14 

Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Soler, Jorge Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

 

  

                                                
14 El diputat Alejandro Fernández intervé mitjançant una connexió telefònica. 
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Catalunya Ràdio 
 

Quadre 59. Catalunya Ràdio. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre maig-
agost 

Títol del 
programa Data Tema del debat Actor Activitat 

El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

31/05/2018 Actualitat política, econòmica i 
social 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Díaz, Jenn Diputada del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Geis, Gemma Diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Gibert, Pol Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Jiménez, Carles Regidor del Grup Municipal del 
PPC de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

Mejía, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

28/06/2018 Actualitat política econòmica i 
social 

Albiach, Jéssica Diputada del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Díaz, Jenn Diputada del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Gibert, Pol Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Iglesias, Lorena Membre de Junts per Catalunya 
Jiménez, Carles Regidor del Grup Municipal del 

PPC de l'Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

12/07/2018 Els reptes socials i econòmics 
de les ciutats a un any de les 
eleccions municipals 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 
Ros, Àngel Alcalde de Lleida 
Serracant, Maties Alcalde de Sabadell 
Vega, Alfredo Alcalde de Terrassa 

27/07/2018 El model de ciutat de Barcelona Hereu, Jordi Membre del PSC i exalcalde de 
Barcelona 

Trias, Xavier Membre del PDECAT i exalcalde 
de Barcelona 

30/07/2018 Els pressupostos generals de 
l'Estat pel 2019 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Margall, Joan Diputat del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 
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Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

El suplement 27/05/2018 Els reptes de la Unió Europea a 
un any de les eleccions 

Giménez Barbat, 
María Teresa 

Diputada del Parlament Europeu 
per Ciudadaos 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu pel 
PSC-PSOE 

Terricabras, Josep 
Maria 

Diputat del Parlament Europeu per 
ERC-NECat-EPDD 

Tremosa, Ramon Diputat del Parlament Europeu per 
CiU-CEU 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu per 
ICV-EUiA+IU 

02/06/2018 El paper dels partits d'esquerra 
a Catalunya, Espanya i Europa 

Elizo, Gloria Secretària d'Acció Institucional de 
Podemos 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

El suplement. 
Especial 
debat 
d’investidura 
(1a part) 

12/05/2018 La sessió d'investidura al 
Parlament de Catalunya amb el 
diputat o diputada més jove de 
cada grup parlamentari 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Gibert, Pol Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

Mejía, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Sales, Mònica Diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 
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8tv 
 

Quadre 60. 8tv. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Tema del debat Actor Activitat 

La nit a 8tv 03/05/2018 La dissolució de la banda 
terrorista ETA 

Veray, Concepció Vicesecretària general i secretària 
de l'Àrea de Relacions 
Institucionals del PPC 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari 
Socialista del Congrés dels 
Diputats 

14/05/2018 La investidura de Quim Torra 
com a president de la 
Generalitat 

Albiach, Jéssica Diputada del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Caula, Anna Diputada del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

De Dalmases, 
Francesc 

Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Fernández Saltiveri, 
Albert 

Vicesecretari d'Organització del 
PPC 

Romero, Alícia Diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

14/06/2018 Trasllat a presons catalanes 
dels polítics independentistes 
presos 

Veray, Concepció Vicesecretària general i secretària 
de l'Àrea de Relacions 
Institucionals del PPC 

28/06/2018 El Tribunal Suprem ratifica el 
processament per rebel·lió de 
Carles Puigdemont i 12 
investigats més per l'1-O 

Cruanyes, Josep Vicepresident de l'ANC 
Fernández Saltiveri, 
Albert 

Vicesecretari d'Organització del 
PPC 
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ANNEX 4. Retransmissions televisives 
 

TV3 
 
Quadre 61. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Contingut Tipus de 
retransmissió 

05/07/2018 Sessió número 13 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
 
Quadre 62. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Contingut Tipus de 
retransmissió 

27/06/2018 Sessió número 127 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
 
Quadre 63. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Contingut Govern o institució Tipus de 
retransmissió 

09/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres 
extraordinari 

Govern de l'Estat Parcial 

11/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l'Estat Parcial 
21/05/2018 Atenció als mitjans del President de la Generalitat, 

Quim Torra de Catalunya, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Govern de Catalunya Total 
 

22/05/2018 Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Parlament de Catalunya Total 

02/06/2018 Presa de possessió del nou President del Govern 
de l'Estat 

Govern de l'Estat Total 

04/06/2018 Atenció als mitjans del President de la Generalitat, 
Quim Torra de Catalunya, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Govern de Catalunya Total 

07/06/2018 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de Política 
Territorial 

Govern de l'Estat Parcial 

07/06/2018 Presa de possessió del nou Govern de l'Estat Govern de l'Estat Total 
07/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 

executiu extraordinari del Govern de Catalunya 
Govern de Catalunya Total 

11/06/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
President de la Generalitat, Quim Torra de 
Catalunya i President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem 

Govern de Catalunya Parcial 

14/06/2018 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de Cultura 
i Esports 

Govern de l'Estat Parcial 

15/06/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l'Estat Parcial 
19/06/2018 Roda de premsa del president del Parlament de 

Catalunya, Roger Torrent, per anunciar la creació 
d'una comissió d'estudi dels drets civils i polítics 

Parlament de Catalunya Parcial 

19/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

22/06/2018 Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra de Catalunya, sobre la 
seva assistència a la inauguració dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona 

Govern de Catalunya Total 

24/06/2018 Roda de premsa del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, per fer balanç de la Revetlla de Sant Joan 

Govern de Catalunya Parcial 

26/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

03/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

04/07/2018 Declaració institucional dels presidents de la 
Generalitat i el Parlament de Catalunya, Quim 
Torra i Roger Torrent, en relació al trasllat dels 

Govern de Catalunya Total 
 Parlament de Catalunya 
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polítics presos a Catalunya 
06/07/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 

Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
President de la Generalitat, Quim Torra de 
Catalunya i el coordinador general d'IU 

Govern de Catalunya Parcial 

06/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l'Estat Parcial 
09/07/2018 Roda de premsa de la vicepresidenta del Govern 

de l'Estat, Carmen Calvo, per valorar la reunió del 
president de la Generalitat i el president del 
Govern de l'Estat 

Govern de l’Estat Total 

10/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

11/07/2018 Roda de premsa del President de la Generalitat, 
Quim Torra, (i de Clara Ponsatí), posterior a la 
seva reunió a Edimburg 

Govern de Catalunya Parcial 

12/07/2018 Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, a l'exterior de presó de Lledoners 

Govern de Catalunya Parcial 

13/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l'Estat Parcial 
17/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 

executiu del Govern de Catalunya 
Govern de Catalunya Parcial 

20/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l'Estat Parcial 
24/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 

executiu del Govern de Catalunya 
Govern de Catalunya Total 

28/07/2018 Roda de premsa del President de la Generalitat, 
Quim Torra (i Carles Puigdemont), des de la 
Delegació del Govern davant la Unió Europea 

Govern de Catalunya Total 

04/08/2018 Roda de premsa de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
per anunciar la seva renuncia al càrrec 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

17/08/2018 Declaració Institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, en record a les víctimes 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils 

Govern de Catalunya Total 

18/08/2018 Acte de commemoració del primer aniversari dels 
atemptats, solidaritat amb les víctimes i 
reconeixement als cossos i forces de seguretat i 
emergències organitzat per l'Ajuntament de 
Cambrils (amb l’assistència de representants del 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat) 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

18/08/2018 Declaracions del president de la Generalitat, Quim 
Torra, després de la seva assistència a l’acte de 
commemoració del primer aniversari de l’atemptat 
a Cambrils 

Govern de Catalunya Total 

 

 
Quadre 64. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Contingut Adscripció Tipus de 
retransmissió 

15/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, després de la reunió 
amb el president del Govern de l'Estat 

PSOE Parcial 

21/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, posterior a la Comissió 
executiva plenària del partit 

PSOE Parcial 

25/05/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

PP Parcial 

25/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, per anunciar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy 

PSOE Parcial 

26/05/2018 Atenció als mitjans de la secretària d’Igualtat del 
PSOE, Carmen Calvo, on valora la presentació 
d'una moció de censura al Govern presidit per 

PSOE Parcial 
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Mariano Rajoy 
26/05/2018 Intervenció de la coordinadora general del 

PDECAT, Marta Pascal, en el Consell Nacional 
del PDECAT 

PDECAT Parcial 

26/05/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

PP Parcial 

26/05/2018 Roda de premsa del secretari general de 
Ciudadanos, José Manuel Villegas, per valorar 
la presentació d'una moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy per part del 
PSOE 

Ciudadanos Parcial 

27/05/2018 Intervenció de la secretària general del PP, 
María Dolores de Cospedal, en la Reunió de 
Presidents provincials del PP de Castella-La 
Manxa a Toledo 

PP Parcial 

27/05/2018 Intervenció del secretari de l'àrea d'organització 
del PSOE, José Luis Ábalos, en la Festa de la 
Rosa a València 

PSOE Parcial 

05/06/2018 Roda de premsa del president del PP, Mariano 
Rajoy, en el Comitè Executiu Nacional del PP, 
on anuncia la seva renuncia a la presidència del 
partit 

PP Total 

05/06/2018 Roda de premsa dels consellers cessats en 
aplicació de l’article 155 de la CE, Antoni Comín, 
Lluís Puig i Meritxell Serret, per anunciar 
mesures legals contra el Govern de l'Estat 

ERC Parcial 
PDECAT 

08/06/2018 Roda de premsa de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, per exposar els 
motius de la seva negativa a assistir a la reunió 
amb el president de la Generalitat, Quim Torra 
de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

09/06/2018 Intervenció de la secretària d’Impuls Federal del 
PSC, Meritxell Batet, en la jornada Reforma 
constitucional, federal i amb drets organitzada 
pel PSC 

PSC Parcial 

11/06/2018 Intervenció del president del PP, Mariano Rajoy, 
en la Junta Directiva Nacional del PP 

PP Parcial 

11/06/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, 
després de la reunió amb el President de la 
Generalitat, Quim Torra de Catalunya 

CAT EN COMÚ Parcial 

19/06/2018 Atenció als mitjans de la secretària executiva de 
Política Autonòmica i Local del PP, Soraya 
Sáenz de Santamaría, per anunciar la seva 
candidatura a les primàries per a la presidència 
del PP 

PP Total 

19/06/2018 Roda de premsa de la secretària general del PP, 
María Dolores De Cospedal, per anunciar la 
seva candidatura a les primàries per a la 
presidència del PP 

PP Parcial 

26/06/2018 Declaracions del secretari general de Podemos, 
Pablo Iglesias, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Podemos Total 

30/06/2018 Intervencions de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat al Congrés, Gabriel Rufián, 
en la Conferència Nacional d'ERC a L'Hospitalet 
de Llobregat 

ERC Parcial 

01/07/2018 Intervenció de l’adjunt a la presidència d'ERC, 
Pere Aragonès, en la Conferència Nacional 
d'ERC a L'Hospitalet de Llobregat 

ERC Parcial 

05/07/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar el 
procés de primàries per a la presidència del 

PP Parcial 
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partit 
18/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, per 
valorar per l'ajornament del ple pel desacord en 
l'aplicació de la suspensió de sis diputats 
dictada pel jutge Llarena 

CAT EN COMÚ Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, per valorar per 
l'ajornament del ple pel desacord en l'aplicació 
de la suspensió de sis diputats dictada pel jutge 
Llarena 

Ciutadans Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya, Miquel Iceta, per 
valorar per l'ajornament del ple pel desacord en 
l'aplicació de la suspensió de sis diputats 
dictada pel jutge Llarena 

PSC Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa del representant del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular del Parlament de 
Catalunya, Xavier García Albiol, per valorar per 
l'ajornament del ple pel desacord en l'aplicació 
de la suspensió de sis diputats dictada pel jutge 
Llarena 

PPC Parcial 

21/07/2018 Congrés Extraordinari del PP a Madrid PP Parcial 
26/07/2018 Intervenció del president del PP, Pablo Casado, 

en el Comitè Executiu Nacional del PP a 
Barcelona 

PP Parcial 

 
Quadre 65. TV3. Altres retransmissions 

Data Contingut Adscripció Tipus de 
retransmissió 

01/05/2018 Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball a 
diferents ciutats catalanes 

-- Parcial  

16/06/2018 Discurs del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri, en l'Assemblea General de l'entitat 

Òmnium Cultural Parcial 
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3/24 
 
Quadre 66. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Contingut Tipus de 
retransmissió 

04/05/2018 Sessió número 7 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
06/06/2018 Sessió número 11 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
20/06/2018 Sessió número 12 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 
Quadre 67. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Contingut Tipus de 
retransmissió 

08/05/2018 Sessió número 36 del Ple del Senat Parcial 
09/05/2018 Sessió número 113 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
29/05/2018 Sessió número 22 de la Comissió d'Investigació sobre el presumpte 

finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 
Parcial 

30/05/2018 Sessió número 120 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
31/05/2018 Sessió número 121 del Ple del Congrés dels Diputats: Moció de censura al 

Govern presidit per Mariano Rajoy, que inclou com a candidat a la 
presidència del Govern a Pedro Sánchez 

Total 

01/06/2018 Sessió número 122 del Ple del Congrés dels Diputats: Moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy, que inclou com a candidat a la 
presidència del Govern a Pedro Sánchez 

Total 

19/06/2018 Sessió número 40 del Ple del Senat Parcial 
20/06/2018 Sessió número 125 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
27/06/2018 Sessió número 127 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
17/07/2018 Sessió número 133 (extraordinària) del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

 

 
Quadre 68. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Contingut Govern o institució Tipus de 
retransmissió 

04/05/2018 Declaració institucional del president del Govern 
de l'Estat, Mariano Rajoy, després de l'anunci 
d'ETA de la seva desaparició 

Govern de l'Estat Total 

04/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

09/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres extraordinari 

Govern de l'Estat Parcial 

11/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

15/05/2018 Roda de premsa del President de la Generalitat, 
Quim Torra (i Carles Puigdemont), després de la 
seva reunió a Berlín 

Govern de Catalunya Total 

17/05/2018 Pressa de possessió del nou President de la 
Generalitat, Quim Torra 

Govern de Catalunya Total 

18/05/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

21/05/2018 Atenció als mitjans del President de la 
Generalitat, Quim Torra, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Govern de Catalunya Total 

22/05/2018 Atenció als mitjans del president del Parlament 
de Catalunya, Roger Torrent, a l'exterior de la 
presó d'Estremera 

Parlament de Catalunya Total 

23/05/2018 Roda de premsa del president del Govern de 
l'Estat, Mariano Rajoy, sobre l’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Estat pel 2018 

Govern de l'Estat Total 

24/05/2018 Roda de premsa de la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, sobre 
l’operació Estela d’investigació d’una presumpta 
trama de corrupció a la institució 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Total 
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25/05/2018 Roda de premsa del president del Govern de 
l'Estat, Mariano Rajoy, per valorar la presentació 
d'una moció de censura al seu Govern per part 
del PSOE 

Govern de l'Estat Total 

30/05/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, posterior a la reunió amb els 
consellers cessats en aplicació de l’article 155 
de la CE, Antoni Comín, Lluís Puig i Meritxell 
Serret 

Govern de Catalunya Total 

31/05/2018 Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en la XXXIV Reunió Cercle d'Economia a 
Sitges 

Govern de Catalunya Parcial 

02/06/2018 Presa de possessió del nou President del 
Govern de l'Estat 

Govern de l'Estat Total 

04/06/2018 Atenció als mitjans del President de la 
Generalitat, Quim Torra, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Govern de Catalunya Total 

06/06/2018 Roda de premsa del president del Govern de 
l'Estat, Pedro Sánchez, per fer pública la 
composició del nou Govern de l’Estat 

Govern de l'Estat Total 

07/06/2018 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de 
Política Territorial 

Govern de l'Estat Parcial 

07/06/2018 Presa de possessió del nou Govern de l'Estat Govern de l'Estat Total 
07/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 

executiu extraordinari del Govern de Catalunya 
Govern de Catalunya Total 

08/06/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Total 

11/06/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
president de la Generalitat i el president del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

12/06/2018 Roda de premsa de la vicepresidenta de la 
Comunitat Valenciana, Mònica Oltra, sobre els 
refugiats del vaixell Aquarius 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

12/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

13/06/2018 Roda de premsa del ministre de Cultura i 
Esports, Màxim Huerta, on anuncia la seva 
dimissió 

Govern de l'Estat Total 

14/06/2018 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de 
Cultura i Esports 

Govern de l'Estat Parcial 

14/06/2018 Roda de premsa del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Ernest 
Maragall, a la Delegació del Govern davant la 
Unió Europea 

Govern de Catalunya Parcial 

15/06/2018 Intervenció del President de la Generalitat, Quim 
Torra, en la 29a Trobada Empresarial al Pirineu 
a La Seu d'Urgell 

Govern de Catalunya Total 

15/06/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Total 

18/06/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
president de la Generalitat i l'alcaldessa de 
Barcelona 

Govern de Catalunya Parcial 

18/06/2018 Roda de premsa de l'alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, després de la reunió amb el 
President de la Generalitat 

Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Parcial 

19/06/2018 Roda de premsa del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, per anunciar la 
creació d'una comissió d'estudi dels drets civils i 
polítics 

Parlament de Catalunya Parcial 

19/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

20/06/2018 Intervenció del President de la Generalitat, Quim 
Torra, en la inauguració del Palau d'Esports 

Govern de Catalunya Parcial 
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Catalunya a Tarragona 
21/06/2018 Atenció als mitjans del president de la 

Generalitat, Quim Torra (i de Carles Puigdemont 
i Elsa Artadi), després de la reunió a Berlín 

Govern de Catalunya Total 

22/06/2018 Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, sobre la seva 
assistència a la inauguració dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona 

Govern de Catalunya Total 

22/06/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

24/06/2018 Roda de premsa del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, per fer balanç de la Revetlla de Sant Joan 

Govern de Catalunya Parcial 

25/06/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
president de la Generalitat  i el secretari general 
de Podemos 

Govern de Catalunya Parcial 

26/06/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

28/06/2018 Intervenció del rei d’Espanya, Felip VI, en 
l'entrega de premis Fundació Princesa de 
Girona 

Corona Parcial 

29/06/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

03/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

04/07/2018 Declaració institucional dels presidents de la 
Generalitat i el Parlament de Catalunya, Quim 
Torra i Roger Torrent, en relació al trasllat dels 
polítics presos a Catalunya 

Govern de Catalunya Total 
Parlament de Catalunya 

04/07/2018 Roda de premsa de l'alcaldessa de Barcelona i 
el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de 
la Generalitat, Ada Colau i Oriol Amorós, sobre 
els refugiats del vaixell Aquarius 

Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Total 

Govern de Catalunya 

06/07/2018 Atenció als mitjans del President de la 
Generalitat, Quim Torra, a l'exterior de la presó 
Puig de les Basses 

Govern de Catalunya Parcial 

06/07/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
president de la Generalitat i el coordinador 
general d'IU 

Govern de Catalunya Parcial 

06/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa de la vicepresidenta del 
Govern de l'Estat, Carmen Calvo, per valorar la 
reunió del president de la Generalitat i el 
president del Govern de l'Estat 

Govern de l’Estat Total 

09/07/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, posterior a la reunió amb el 
president del Govern de l'Estat 

Govern de Catalunya Total 

10/07/2018 Roda de premsa del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, per anunciar el nou comissari en cap dels 
Mossos d'Esquadra 

Govern de Catalunya Total 

10/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

11/07/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra (i de Clara Ponsatí), posterior a la 
seva reunió a Edimburg 

Govern de Catalunya Parcial 

12/07/2018 Atenció als mitjans del president de la 
Generalitat, Quim Torra, a l'exterior de presó de 
Lledoners 

Govern de Catalunya Parcial 

13/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

17/07/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, posterior a la reunió amb el 
president de Flandes 

Govern de Catalunya Parcial 

17/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 
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20/07/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

23/07/2018 Acte d'entrega de les Creus de Sant Jordi 2018 
al Palau de la Música 

Govern de Catalunya Total  

23/07/2018 Roda de premsa de la delegada del Govern de 
l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, després 
de la reunió amb el president de la Generalitat 

Govern de l'Estat Parcial 

23/07/2018 Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
Catalunya, Elsa Artadi, posterior a la reunió del 
president de la Generalitat i la delegada del 
Govern de l'Estat a Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

24/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

25/07/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra i el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Quim 
Torra i Ernest Maragall, posterior a la primera 
reunió del DIPLOCAT 

Govern de Catalunya Parcial 

28/07/2018 Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra (i Carles Puigdemont), des de la 
Delegació del Govern davant la Unió Europea 

Govern de Catalunya Total 

31/07/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

01/08/2018 Roda de premsa de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, 
després de la reunió de la comissió bilateral 
Estat-Generalitat 

Govern de l'Estat Parcial 

01/08/2018 Roda de premsa del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Ernest 
Maragall, després de la reunió de la comissió 
bilateral Estat-Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

03/08/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Total 

04/08/2018 Roda de premsa de l'alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, per anunciar la seva renuncia al càrrec 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

06/08/2018 Roda de premsa del president del Govern de 
l'Estat, Pedro Sánchez, després de la seva 
reunió amb Felip VI 

Govern de l'Estat Parcial 

16/08/2018 Declaració Institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, amb motiu del primer 
aniversari dels atemptats del 17 d’agost 

Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Total 

17/08/2018 Declaració Institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, en record a les víctimes 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils 

Govern de Catalunya Total 

18/08/2018 Acte de commemoració del primer aniversari 
dels atemptats, solidaritat amb les víctimes i 
reconeixement als cossos i forces de seguretat i 
emergències organitzat per l'Ajuntament de 
Cambrils (amb l’assistència de representants del 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat) 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

18/08/2018 Declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de la seva assistència a 
l’acte de commemoració del primer aniversari de 
l’atemptat a Cambrils 

Govern de Catalunya Total 

19/08/2018 Roda de premsa de l'alcaldessa de Roses, 
Montserrat Mindan ( i del director del Serveis 
Territorials d'Interior a Girona), en relació amb 
l'incendi forestal a Roses 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Total 

20/08/2018 Roda de premsa del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, en relació a l'incident a la comissaria de 
Cornellà de Llobregat 

Govern de Catalunya Parcial 

21/08/2018 Roda de premsa del director general de la 
Policia, Andreu Martínez, en relació a l'incident a 
la comissaria de Cornellà de Llobregat 

Govern de Catalunya Total 

23/08/2018 Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en la clausura de la Universitat Catalana 

Govern de Catalunya Total 
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d'Estiu a Prada 
24/08/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 

Ministres 
Govern de l'Estat Parcial 

27/08/2018 Atenció als mitjans del president de la 
Generalitat, Quim Torra (i de Carles 
Puigdemont), després de la seva reunió a 
Bèlgica 

Govern de Catalunya Total 

28/08/2018 Roda de premsa posterior a la reunió del consell 
executiu del Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

31/08/2018 Atenció als mitjans del president de la 
Generalitat, Quim Torra, després de la seva 
visita oficial a Perpinyà 

Govern de Catalunya Parcial 

31/08/2018 Roda de premsa posterior al Consell de 
Ministres 

Govern de l'Estat Parcial 

 

Quadre 69. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i grups parlamentaris 

Data Contingut Adscripció Tipus de 
retransmissió 

05/05/2018 Atenció als mitjans del portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, després 
de la seva reunió de treball a Berlín 

JUNTSxCAT Total 

10/05/2018 Missatge del president de la Generalitat cessat 
en aplicació de l’article 155 de la CE, Carles 
Puigdemont, per proposar Quim Torra com a 
candidat a la presidència a la Generalitat 

PDECAT Total 

13/05/2018 Intervenció de l’adjunt a la presidència d’ERC, 
Pere Aragonès, en el Consell Nacional d'ERC 

ERC Parcial 

13/05/2018 Roda de premsa del membre del secretariat 
nacional de la CUP, Lluc Salellas, i la diputada 
al Parlament, Maria Sirvent, posterior al Consell 
Polític de la CUP 

CUP Parcial 

15/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, després de la reunió 
amb el president del Govern de l'Estat 

PSOE Parcial 

16/05/2018 Atenció als mitjans dels consellers cessats en 
aplicació de l’article 155 de la CE, Antoni Comín, 
Lluís Puig i Meritxell Serret, per valorar el rebuig 
de la justícia belga a extradir-los a l’Estat 
espanyol 

ERC Total 
PDECAT 

17/05/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats, Albert Rivera, després de la reunió 
amb el president del Govern de l'Estat 

Ciudadanos Parcial 

19/05/2018 Roda de premsa del secretari general de 
Podemos, Pablo Iglesias, i la Secretària d'Acció 
al Congrés i Portaveu, Irene Montero, en relació 
a la compra d'una propietat privada 

Podemos Parcial 

21/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, posterior a la Comissió 
executiva plenària del partit 

PSOE Parcial 

23/05/2018 Roda de premsa del portaveu del Grup 
Parlamentari Basc del Congrés dels Diputats, 
Aitor Esteban, sobre l’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Estat pel 2018 

PNB Parcial 

23/05/2018 Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, per 
valorar que el DOGC no publica el decret de 
nomenament dels consellers i conselleres 

JUNTSxCAT Total 

25/05/2018 Roda de premsa del secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, per anunciar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy 

PSOE Parcial 

25/05/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar la 

PP Parcial 
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presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

25/05/2018 Roda de premsa del secretari general de 
Podemos, Pablo Iglesias, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

Podemos Total 

26/05/2018 Atenció als mitjans de la secretària d’Igualtat del 
PSOE, Carmen Calvo, on valora la presentació 
d'una moció de censura al Govern presidit per 
Mariano Rajoy 

PSOE Parcial 

26/05/2018 Intervenció de la coordinadora general del 
PDECAT, Marta Pascal, en el Consell Nacional 
del PDECAT 

PDECAT Parcial 

26/05/2018 Intervenció del membre de l’executiva nacional 
d’ERC, Roger Torrent, en un acte de suport a 
Marta Rovira a Vic 

ERC Parcial 

26/05/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

PP Parcial 

26/05/2018 Roda de premsa del secretari general de 
Ciudadanos, José Manuel Villegas, per valorar 
la presentació d'una moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy per part del 
PSOE 

Ciudadanos Parcial 

27/05/2018 Intervenció de la secretària general del PP, 
María Dolores de Cospedal, en la Reunió de 
Presidents provincials del PP de Castella-La 
Manxa a Toledo 

PP Parcial 

27/05/2018 Intervenció del secretari de l'àrea d'organització 
del PSOE, José Luis Ábalos, en la Festa de la 
Rosa a València 

PSOE Parcial 

28/05/2018 Intervenció del secretari general del PSOE, 
Pedro Sánchez, en el Comitè Federal 
extraordinari del PSOE 

PSOE Parcial 

31/05/2018 Roda de premsa del diputat del Grup 
Parlamentari Mixt del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT, Carles Campuzano, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

PDECAT Total 

31/05/2018 Roda de premsa de la portaveu del Grup 
d'Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
del Congrés dels Diputats, Irene Montero, per 
valorar la presentació d'una moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy per part del 
PSOE 

Podemos Total 

31/05/2018 Roda de premsa del portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats, Juan Carlos Girauta, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

Ciudadanos Total 

31/05/2018 Roda de premsa del portaveu del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats, Joan Tardà, per valorar 
la presentació d'una moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy per part del 
PSOE 

ERC Total 

31/05/2018 Roda de premsa del portaveu del Grup 
Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats, 
Rafael Hernando, per valorar la presentació 
d'una moció de censura al Govern presidit per 
Mariano Rajoy per part del PSOE 

PP Total 

31/05/2018 Roda de premsa de la portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés dels 
Diputats, Margarita Robles, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy 

PSOE Total 
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01/06/2018 Intervenció de diputats al Parlament de 
Catalunya en la XXXIV Reunió Cercle 
d'Economia a Sitges 

CAT EN COMÚ Parcial 
Ciutadans 
ERC 
PDECAT 
PPC 
PSC 

01/06/2018 Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el Consell Nacional del PDECAT 

PDECAT Parcial 

01/06/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats, Albert Rivera, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

Ciudadanos Total 

01/06/2018 Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, per 
valorar la presentació d'una moció de censura al 
Govern presidit per Mariano Rajoy per part del 
PSOE 

JUNTSxCAT Parcial 

01/06/2018 Roda de premsa del diputat del Grup 
Parlamentari d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels Diputats, 
Miguel Anxo Fernández Bello, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

En marea Parcial 

01/06/2018 Roda de premsa de la diputada del Grup 
Parlamentari Mixt del Congrés dels Diputats per 
Coalición Canaria, Ana Oramas, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

CC Total 

01/06/2018 Roda de premsa de la diputada del Grup 
Parlamentari Mixt del Congrés dels Diputats per 
EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, per valorar la 
presentació d'una moció de censura al Govern 
presidit per Mariano Rajoy per part del PSOE 

EH Bildu Parcial 

05/06/2018 Roda de premsa del president del PP,  Mariano 
Rajoy, en el Comitè Executiu Nacional del PP, 
on anuncia la seva renuncia a la presidència del 
partit 

PP Total 

05/06/2018 Roda de premsa dels consellers cessats en 
aplicació de l'article 155 de la CE, Antoni Comín, 
Lluís Puig i Meritxell Serret, per anunciar 
mesures legals contra el Govern de l'Estat 

ERC Parcial 
PDECAT 

08/06/2018 Roda de premsa de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, per exposar els 
motius de la seva negativa a assistir a la reunió 
amb el president de la Generalitat 

Ciutadans Parcial 

08/06/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya, Miquel Iceta, després 
de la reunió amb el president de la Generalitat 

PSC Parcial 

09/06/2018 Intervenció de la secretària d’Impuls Federal del 
PSC, Meritxell Batet, en la jornada Reforma 
constitucional, federal i amb drets organitzada 
pel PSC 

PSC Parcial 

11/06/2018 Intervenció del president del PP, Mariano Rajoy, 
en la Junta Directiva Nacional del PP 

PP Parcial 

11/06/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, 
després de la reunió amb el president de la 
Generalitat 

CAT EN COMÚ Parcial 

19/06/2018 Atenció als mitjans de la secretària executiva de 
Política Autonòmica i Local del PP, Soraya 
Sáenz de Santamaría, per anunciar la seva 
candidatura a les primàries per a la presidència 

PP Total 
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del PP 
19/06/2018 Roda de premsa de la secretària general del PP, 

María Dolores De Cospedal, per anunciar la 
seva candidatura a les primàries per a la 
presidència del PP 

PP Parcial 

22/06/2018 Intervenció de l’adjunt a la presidència d’ERC, 
Pere Aragonès, en el Consell Nacional 
Extraordinari d'ERC 

ERC Total 

25/06/2018 Roda de premsa del secretari general de 
Podemos, Pablo Iglesias, després de la reunió 
amb el president de la Generalitat 

Podemos Total 

26/06/2018 Declaracions del secretari general de Podemos, 
Pablo Iglesias, a l'exterior de la presó 
d'Estremera 

Podemos Total 

30/06/2018 Intervencions de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat al Congrés, Gabriel Rufián, 
en la Conferència Nacional d'ERC a L'Hospitalet 
de Llobregat 

ERC Parcial 

01/07/2018 Intervenció de l’adjunt a la presidència d’ERC, 
Pere Aragonès, en la Conferència Nacional 
d'ERC a L'Hospitalet de Llobregat 

ERC Parcial 

05/07/2018 Roda de premsa del coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, per valorar el 
procés de primàries per a la presidència del 
partit 

PP Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, per 
valorar la reunió del president de la Generalitat i 
el president del Govern de l'Estat 

CAT EN COMÚ Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, per valorar la reunió 
del president de la Generalitat i el president del 
Govern de l'Estat 

Ciutadans Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya, Miquel Iceta, per 
valorar la reunió del president de la Generalitat i 
el president del Govern de l'Estat 

PSC Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa de la portaveu del PDECAT, 
Maria Senserrich, per valorar la reunió del 
president de la Generalitat i el president del 
Govern de l'Estat 

PDECAT Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa del diputat del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de Catalunya, 
Vidal Aragonès, per valorar la reunió del 
president de la Generalitat, Quim Torra de 
Catalunya i el president del Govern de l'Estat 

CUP Parcial 

09/07/2018 Roda de premsa del vicesecretari general 
d'Imatge i Comunicació d'ERC, Sergi Sabrià, per 
valorar la reunió del president de la Generalitat, 
Quim Torra de Catalunya i el president del 
Govern de l'Estat 

ERC Parcial 

12/07/2018 Missatge del president de la Generalitat cessat 
en aplicació de l’article 155 de la CE, Carles 
Puigdemont, per valorar que el Tribunal 
d'Schleswig-Holstein ha admès extradir-lo per 
un presumpte delicte de malversació però no 
per rebel·lió 

PDECAT Total 

18/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, per 
valorar per l'ajornament del ple pel desacord en 
l'aplicació de la suspensió de sis diputats 
dictada pel jutge Llarena 

CAT EN COMÚ Parcial 
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18/07/2018 Roda de premsa de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, per valorar per 
l'ajornament del ple pel desacord en l'aplicació 
de la suspensió de sis diputats dictada pel jutge 
Llarena 

Ciutadans Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa del portaveu i el portaveu 
adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Albert Batet i Eduard Pujol, per 
valorar per l'ajornament del ple pel desacord en 
l'aplicació de la suspensió de sis diputats 
dictada pel jutge Llarena 

JUNTSxCAT Parcial 
PDECAT 

18/07/2018 Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya, Miquel Iceta, per 
valorar per l'ajornament del ple pel desacord en 
l'aplicació de la suspensió de sis diputats 
dictada pel jutge Llarena 

PSC Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa de la diputada del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de Catalunya, 
Maria Sirvent, per valorar per l'ajornament del 
ple pel desacord en l'aplicació de la suspensió 
de sis diputats dictada pel jutge Llarena 

CUP Parcial 

18/07/2018 Roda de premsa del representant del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular del Parlament de 
Catalunya, Xavier García Albiol, per valorar per 
l'ajornament del ple pel desacord en l'aplicació 
de la suspensió de sis diputats dictada pel jutge 
Llarena 

PPC Parcial 

19/07/2018 Roda de premsa del portaveu del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya, Albert Batet, per 
valorar que el jutge del Tribunal Suprem Pablo 
Llarena hagi anul·lat la segona euroordre 
d’extradició de Carles Puigdemont 

PDECAT Parcial 

20/07/2018 Atenció als mitjans de la coordinadora general 
del PDECAT, Marta Pascal, en la 1a Assemblea 
Nacional del PDECAT 

PDECAT Parcial 

20/07/2018 Intervenció del president del PP, Mariano Rajoy, 
en el Congrés Extraordinari del PP a Madrid 

PP Parcial 

21/07/2018 1a Assemblea Nacional del PDECAT PDECAT Parcial 
21/07/2018 Congrés Extraordinari del PP a Madrid PP Parcial 
21/07/2018 Intervenció de l’adjunt a la presidència d’ERC, 

Pere Aragonès, en la 23a Acampada Jove de 
les JERC a Montblanc 

ERC Parcial 

22/07/2018 1a Assemblea Nacional del PDECAT PDECAT Parcial 
25/07/2018 Roda de premsa des de Berlín del president de 

la Generalitat cessat en aplicació de l'article 155 
de la CE, Carles Puigdemont, per anunciar el 
seu retorn a Bèlgica 

PDECAT Parcial 

26/07/2018 Intervenció del president del PP, Pablo Casado, 
en el Comitè Executiu Nacional del PP a 
Barcelona 

PP Parcial 

28/07/2018 Acte de retorn de Carles Puigdemont i per la 
llibertat dels presos polítics i exiliats a Waterloo 

JUNTSxCAT Total 

02/08/2018 Roda de premsa del president del PP, Pablo 
Casado, després de la reunió amb el president 
del Govern de l'Estat 

PP Parcial 

06/08/2018 Roda de premsa del president del PP, Pablo 
Casado, entorn de les presumptes irregularitats 
en l'obtenció d'un títol de màster de la 
Universitat Rey Juan Carlos 

PP Parcial 
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Quadre 70. 3/24. Altres retransmissions 

Data Contingut Adscripció Tipus de 
retransmissió 

01/05/2018 Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball 
a diferents ciutats catalanes 

-- Parcial  

04/05/2018 Acte de dissolució d'ETA a la Vil·la d'Arnaga 
(França) 

-- Parcial 

16/06/2018 Intervenció del vicepresident d'Òmnium Cultural, 
Marcel Mauri, en l'Assemblea General de 
l'entitat 

Òmnium Cultural Parcial 

04/07/2018 Concentració ‘Marxes per la llibertat’ davant la 
presó de Lledoners 

ANC Parcial 
Òmnium Cultural 
Associació Catalana pels 
Drets Civils 

11/07/2018 Concentració 'Lluitarem fins que sigueu lliures' 
davant la presó de Lledoners 

ANC Parcial 
Òmnium Cultural 
Associació Catalana pels 
Drets Civils 

17/08/2018 Concentració ‘La vostra valentia, la seva 
vergonya!’ davant de la presó de Lledoners 

ANC Parcial 
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ANNEX 5. Altres formes d’intervenció 
 

TV3 

Quadre 71. TV3. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

Els matins 04/05/2018 Connexió en directe amb el Ple 
del Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Castellà, Antoni Diputat del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Vergés, Alba Secretària quarta de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

Connexió en directe amb una 
declaració institucional del 
President del Govern de l'Estat 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 

09/05/2018 Connexió en directe amb la 
sessió de control al govern del 
ple del Congrés dels Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 

Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

17/05/2018 Connexió en directe amb l'acte 
de presa possessió de Quim 
Torra del càrrec de President de 
la Generalitat al Palau de la 
Generalitat 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del Palau 
de la Moncloa 

Rivera, Albert President de Ciudadanos 

29/05/2018 Connexió en directe amb la 
comissió d'Investigació del 
presumpte finançament il·legal 
del PP al Congrés dels Diputats 

De Cospedal, María 
Dolores 

Secretària general del Partit 
Popular 

30/05/2018 Connexió en directe amb la 
sessió de control al govern del 
ple del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Robles, Margarita Portaveu del Grup Parlamentari 

Socialista del Congrés dels Diputats 
Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels 
Diputats 

31/05/2018 Connexió en directe amb 
l’atenció als mitjans als 
passadissos del Congrés dels 
Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels 
Diputats 

Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 

Ábalos, José Luis Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 
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inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Girauta, Joan Carles Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Montero, Irene Portaveu del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

01/06/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Robles, Margarita Portaveu del Grup Parlamentari 

Socialista del Congrés dels Diputats 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans als 
passadissos del Congrés dels 
Diputats 

De Cospedal, María 
Dolores 

Diputada del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Montserrat, Dolors Ministra de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat 

Sáenz de 
Santamaría, Soraya 

Vicepresidenta i Ministra de la 
Presidència i per a les 
Administracions Territorials 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

06/06/2018 Connexió en directe amb el ple 
del Parlament de Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

07/06/2018 Connexió en directe amb la 
presa de possessió dels 
ministres del Govern de l'Estat 

Batet, Meritxell Ministra de Política Territorial i 
Funció Pública 

Borrell, Josep Ministre d'Exteriors 
Calvo, Carmen Ministra de la Presidència, 

Relacions amb les Corts i Igualtat i 
vicepresidenta del Govern 

Delgado, Dolores Ministra de Justícia 
Robles, Margarita Ministra de Defensa 

20/06/2018 Connexió en directe amb el ple 
del Congrés dels Diputats 

Baldoví, Joan Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per 
Compromís 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 
27/06/2018 Connexió en directe amb el ple 

del Congrés dels Diputats 
Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 

17/07/2018 Connexió en directe amb el ple 
del Congrés dels Diputats 

Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 

25/07/2018 Connexió en directe amb una 
roda de premsa des de Berlín 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de 
Catalunya cessat en virtut de 
l'article 155 de la CE 
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Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. Discurs del 
candidat 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Campdepadrós, 
Eusebi 

Secretari primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. La votació 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. Segona 
votació 

14/05/2018 Connexió en directe el debat del 
programa i votació d’investidura 
del diputat Quim Torra al Ple del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Presa de 
possessió 

02/06/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans des de la 
plaça de Sant Jaume de 
Barcelona 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 
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del Govern 
de la 
Generalitat 
de 
Catalunya 

Connexió en directe amb la 
presa de possessió del nou 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d'Economia i 
Hisenda 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 

Chacón, Maria 
Àngels 

Consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de 
Catalunya 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 
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3/24 

Quadre 72. 3/24. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. Discurs del 
candidat 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Campdepadrós, 
Eusebi 

Secretari primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. La votació 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d’Investidura
. Segona 
votació 

14/05/2018 Connexió en directe el debat del 
programa i votació d’investidura 
del diputat Quim Torra al Ple del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 
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Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Presa de 
possessió 
del Govern 
de la 
Generalitat 
de 
Catalunya 

02/06/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans des de la 
plaça de Sant Jaume de 
Barcelona 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 

Connexió en directe amb la 
presa de possessió del nou 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d'Economia i 
Hisenda 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 

Chacón, Maria 
Àngels 

Consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de 
Catalunya 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 
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Catalunya Ràdio 

Quadre 73. Catalunya Ràdio. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el 
quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

Catalunya 
migdia 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Alli, Íñigo Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per UPN 

Baldoví, Joan Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per 
Compromís 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

09/07/2018 Connexió en directe amb la roda 
de premsa posterior a la reunió 
del president del Govern de 
l'Estat i el president de la 
Generalitat de Catalunya 

Calvo, Carmen Ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat i 
vicepresidenta del Govern 

Catalunya 
migdia 
(informatiu) 

21/08/2019 Connexió en directe amb la roda 
de premsa en relació a l'incident 
a la comissaria de Cornellà de 
Llobregat 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

Catalunya 
migdia. 
Especial 
Consell 
polític de la 
CUP 

13/05/2018 Connexió en directe amb la roda 
de premsa posterior al Consell 
polític de la CUP 

Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de 
la CUP 

Catalunya 
migdia. 
Especial 
informatiu 
Ple 
d'investidura 
de Quim 
Torra 

14/05/2018 Connexió en directe amb 
l’atenció als mitjans als 
passadissos del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Connexió en directe el debat del 
programa i votació d’investidura 
del diputat Quim Torra al Ple del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Catalunya 
vespre 

22/06/2018 Connexió en directe amb l'acte 
d'inauguració dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 

El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

14/05/2018 Connexió en directe el debat del 
programa i votació d’investidura 
del diputat Quim Torra al Ple del 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 
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Parlament de Catalunya Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

17/05/2018 Connexió en directe amb l'acte 
de presa possessió de Quim 
Torra del càrrec de President de 
la Generalitat al Palau de la 
Generalitat 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

21/05/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans davant la 
presó d'Estremera 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Ábalos, José Luis Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

01/06/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

05/06/2018 Connexió en directe amb la roda 
de premsa des de Brussel·les 
per anunciar mesures legals 
contra el Govern de l’Estat 

Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya cessat en aplicació de 
l'article 155 de la CE 

El suplement 02/06/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans des de la 
plaça de Sant Jaume de 
Barcelona 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 

Connexió en directe amb la 
presa de possessió del nou 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d'Economia i 
Hisenda 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
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Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 

Chacón, Maria 
Àngels 

Consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de 
Catalunya 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 

21/07/2018 Connexió en directe amb el 
Congrés Extraordinari del PP a 
Madrid 

Casado, Pablo Candidat a la presidència del PP 
Sáenz de 
Santamaría, Soraya 

Candidata a la presidència del PP 

El 
suplement. 
Especial 
debat 
d’investidura 
(2a part) 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Campdepadrós, 
Eusebi 

Secretari primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

El 
suplement. 
Especial 
debat 
d’investidura 
(3a part) 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Estat de 
Gràcia: 
Especial 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 

Baldoví, Joan Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per 
Compromís 
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moció de 
censura 

inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Esteban, Aitor Portaveu del Grup Parlamentari 
Basc del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

De Cospedal, María 
Dolores 

Diputada del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

117 

TVE Catalunya 

Quadre 74. TVE Catalunya. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el quadrimestre 
maig-agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

Vespre 24 01/06/2018 Connexió en directe amb el 
Consell Nacional PDECAT 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 
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8tv 

Quadre 75. 8tv. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el quadrimestre maig-agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

Especial 
investidura 
(connexió 
amb Via 
lliure. 
Especial 
investidura 
Quim Torra) 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
investidura 
(connexió 
amb 
l’Especial 
informatiu: 
Debat 
d'Investidura 
de RAC1) 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
moció de 
censura 
(connexió 
amb El món 
a RAC1) 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Ábalos, José Luis Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 

Especial 
moció de 
censura amb 
Jordi 
Armenteras 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Esteban, Aitor Portaveu del Grup Parlamentari 
Basc del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

Especial 
moció de 
censura 
(connexió 
amb Versió 
RAC1. 
Especial 
moció de 
censura) 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 
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Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

De Cospedal, María 
Dolores 

Diputada del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

La nit a 8tv. 
Especial 
investidura 
Pedro 
Sánchez 

01/06/2018 Connexió en directe amb el 
Consell Nacional PDECAT 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 
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RAC1 

Quadre 76. RAC1. Actors polítics amb altres formes d’intervenció durant el quadrimestre maig-
agost 

Títol del 
programa Data Intervenció Actor Activitat 

14/15 25/05/2018 Connexió en directe amb la roda 
de premsa per valorar la 
presentació d'una moció de 
censura al seu Govern per part 
del PSOE 

Rajoy, Mariano President del Govern de l’Estat 

El món a 
RAC1 

09/05/2018 Connexió en directe amb la 
sessió de control al govern del 
ple del Congrés dels Diputats 

De la Serna, Íñigo Ministre de Foment 
Girauta, Joan Carles Portaveu del Grup Parlamentari de 

Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 

Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

10/05/2018 Connexió en directe amb 
l'emissió d'Antena 3 on 
s'entrevista Mariano Rajoy 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 

Connexió en directe amb 
l'emissió de Telecinco on 
s'entrevista Albert Rivera 

Rivera, Albert President de Ciudadanos 

14/05/2018 Connexió en directe amb 
l’atenció als mitjans als 
passadissos del Parlament de 
Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels 
Diputats 

Connexió en directe el debat del 
programa i votació d’investidura 
del diputat Quim Torra al Ple del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 

15/05/2018 Connexió en directe amb 
l'emissió de Catalunya Ràdio on 
s'entrevista Quim Torra 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-agost 2018   
 

121 

16/05/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans davant 
Cambra del Consell de 
Brussel·les 

Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya cessat en aplicació de 
l'article 155 de la CE 

Puig, Lluís Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya cessat en 
virtut de l'article 155 de la CE 

Serret, Meritxell Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 
cessada en aplicació de l’article 155 
de la CE 

17/05/2018 Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del Palau 
de la Moncloa 

Rivera, Albert President de Ciudadanos 

21/05/2018 Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans davant la 
presó d'Estremera 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

30/05/2018 Connexió en directe amb la 
sessió de control al govern del 
ple del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Robles, Margarita Portaveu del Grup Parlamentari 

Socialista del Congrés dels Diputats 
Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari d'Esquerra 
Republicana del Congrés dels 
Diputats 

Sáenz de 
Santamaría, Soraya 

Vicepresidenta i Ministra de la 
Presidència i per a les 
Administracions Territorials 

Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Ábalos, José Luis Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

01/06/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Rajoy, Mariano President del Govern de l'Estat 
Robles, Margarita Portaveu del Grup Parlamentari 

Socialista del Congrés dels Diputats 
Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 

Connexió en directe amb 
l'atenció als mitjans als 
passadissos del Congrés dels 
Diputats 

García-Margallo, 
José Manuel 

Diputat del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 
Zoido, Juan Ignacio Ministre de l'Interior 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

05/06/2018 Connexió en directe amb la roda 
de premsa des de Brussel·les 
per anunciar mesures legals 
contra el Govern de l’Estat 

Comín, Antoni Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya cessat en aplicació de 
l'article 155 de la CE 
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19/06/2018 Connexió en directe amb una 
roda de premsa per anunciar la 
seva candidatura a les primàries 
per a la presidència del PP 

De Cospedal, María 
Dolores 

Secretària general del Partit 
Popular 

20/06/2018 Connexió en directe amb el ple 
del Congrés dels Diputats 

Hernando, Rafael Portaveu del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 
Connexió en directe amb el ple 
del Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des de 
Santander 

De la Serna, Íñigo Membre del PP 

25/06/2018 Connexió en directe amb una 
roda de premsa des de 
Tarragona 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Alcalde de Tarragona 

17/07/2018 Connexió en directe amb el ple 
del Congrés dels Diputats 

Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 

17/08/2018 Connexió en directe amb la 
declaració institucional en 
record a les víctimes dels 
atemptats de Barcelona i 
Cambrils des del Palau de la 
Generalitat 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Especial 
informatiu: 
Debat 
d'Investidura 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Domènech, Xavier President del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 
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No ho sé 29/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Villegas, José Manuel Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Ciudadanos del 
Congrés dels Diputats 

22/06/2018 Connexió en directe amb l'acte 
d'inauguració dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona 

Felip VI Rei d'Espanya 

No ho sé. 
Especial 
informatiu 

10/05/2018 Emissió d'un missatge per 
proposar Quim Torra com a 
candidat a la presidència a la 
Generalitat de Catalunya 

Puigdemont, Carles Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

No ho sé. 
Moció de 
censura 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 
Villegas, José Manuel Portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari de Ciudadanos del 
Congrés dels Diputats 

Versió 
RAC1. 
Especial 
moció de 
censura 

31/05/2018 Connexió en directe amb la 
intervenció en la XXXIV Reunió 
del Cercle d'Economia a Sitges 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Connexió en directe amb la 
moció de censura al govern 
presidit per Mariano Rajoy, que 
inclou com a candidat a la 
presidència del govern a Pedro 
Sánchez, al Congrés dels 
Diputats 

Alli, Íñigo Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per UPN 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Esteban, Aitor Portaveu del Grup Parlamentari 
Basc del Congrés dels Diputats 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari 
d'Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

Oramas, Ana María Diputada del Grup Parlamentari 
Mixt del Congrés dels Diputats per 
Coalición Canaria 

Pastor, Ana Presidenta del Congrés dels 
Diputats 

Quevedo, Pedro Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats per 
Nueva Canarias 

Rivera, Albert President del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels 
Diputats 

Sánchez, Pedro Secretari General del PSOE 
Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

Connexió en directe amb una 
roda de premsa des del 
Congrés dels Diputats 

De Cospedal, María 
Dolores 

Diputada del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Via lliure 02/06/2018 Connexió en directe amb la 
presa de possessió del Govern 
de la Generalitat de Catalunya 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
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Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya 

Chacón, Maria 
Àngels 

Consellera d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya 

Cullell, Víctor Secretari del Govern de la 
Generalitat 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de 
Catalunya 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de 
Catalunya 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 

Connexió en directe amb la 
presa de possessió del nou 
President del Govern de l'Estat 

Sánchez, Pedro President del Govern de l'Estat 

21/07/2018 Connexió en directe amb el 
Congrés Extraordinari del PP a 
Madrid 

Casado, Pablo Candidat a la presidència del PP 
Pastor, Ana Presidenta del Congrés Nacional 

Extraordinari del PP 
Sáenz de 
Santamaría, Soraya 

Candidata a la presidència del PP 

Connexió en directe amb la 1a 
Assemblea Nacional del 
PDECAT 

Pascal, Marta Coordinadora general del PDECAT 

28/07/2018 Connexió en directe una roda de 
premsa des de la Delegació del 
Govern davant la Unió Europea 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de 
Catalunya cessat en virtut de 
l'article 155 de la CE 

Torra, Quim President de la Generalitat de 
Catalunya 

18/08/2018 Connexió en directe amb les 
intervencions durant l'acte de 
commemoració del primer 
aniversari dels atemptats a 
Barcelona i Cambrils 

Mendoza, Camí Alcaldessa de Cambrils 
Torra, Quim President de la Generalitat de 

Catalunya 

Via lliure. 
Especial 
investidura 
Quim Torra 

12/05/2018 Connexió en directe amb el 
debat del programa i votació 
d’investidura del diputat Quim 
Torra al Ple del Parlament de 
Catalunya 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Torra, Quim Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament 
de Catalunya 

Torrent, Roger President del Parlament de 
Catalunya 
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