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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 intervé. 

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 altres formes). 

 

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

perspectiva que pren en consideració els formats d’emissió següents: 

 

- els informatius diaris, i 

- les entrevistes i els debats 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 

setembre i el 31 de desembre 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 setembre i el 31 de desembre de 2018. 

 

També s’analitzen les retransmissions, íntegres o parcials, 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 d’entrevistes i debats, i a les 

retransmissions, les dades es corresponen amb l’univers d’anàlisi, atès que la 

menys quantitat 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 o participant en un debat. 

 

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 tecnicoadministrativa 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 

- Govern de les administracions locals no catalanes 

                                                
1
 Per tal de simplificar la lectura de les dades, en cas de coincidència en les forces que els integren, els 

grups parlamentaris del Senat reben la mateixa denominació que el grup parlamentari del Congrés dels 
Diputats. 
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- 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 se’n defineix una llista 

predeterminada: 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’hi estableixen, 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. 

 

1.3.7. Candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que no es presenten sota les 

sigles de cap partit 

 

Es registra igualment el temps de paraula d’aquells actors que han anunciat la intenció 

de concórrer a les eleccions a l’alcaldia de Barcelona del maig del 2019 amb 

candidatures que no es presenten sota les sigles de cap formació política concreta o 

bé amb el suport de plataformes. 
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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 

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’hi 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 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, al capítol 4 s’hi analitza la freqüència d’intervencions de les 

persones entrevistades, de les quals es fa constar el rol en relació amb el 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  

de les diferents tipologies en funció de la institució, el partit o l’entitat que la 

protagonitza.  

 

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 configuren un resum executiu de 

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

 

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

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

o TER que formen part de la mostra (una informació complementària als capítols 2 i 3); 

els altres tres ofereixen la relació de totes les intervencions d’actors polítics segons el 
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format (entrevistes i debats) i la relació completa de les retransmissions (dades que 

complementen el capítol 4). 

 

1.4.2 Programes analitzats 

 

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

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

de la part d’informatiu diari, no de magazín, del Catalunya migdia (1) i del Catalunya 

vespre (8), que s’han tractat al capítol 4. 

 

Quadre 1. Nombre de notícies i inserts analitzats durant el quadrimestre setembre-desembre 

Canal/emissora Nom del programa 
Horari habitual 

d’emissió 
(aprox.) 

Mostra 

Nombre 
de notícies 
analitzades 

Nombre 
d’inserts 
analitzats 

TV3 
TN migdia 14:30-15:30 532 931 

TN vespre 21:00-21:45 401 1015 

Catalunya Ràdio 
Catalunya migdia 14:00-14:30 515 889 

Catalunya vespre 21:00-22:00 452 823 

TVE Catalunya L’informatiu migdia 14:00-14:25 469 1015 

8tv 8 al dia 21:15-21:45 424 685 

RAC1 
14/15 14:00-14:15 568 987 

No ho sé 20:30-21:00 312 483 
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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 setembre-
desembre 

Canal/emissora Nom del programa 
Dia i horari habitual 

d’emissió 
(aprox.) 

Nombre de 
programes 

TV3 12-14 Dl.-dv. 12:00-14:00 72 

Acció política Ds. 10:05-10:25 10 

Els matins
2
 Dl.-dv. 08:40-12:00 75 

Els matins. Especial 1-O, un any després Dl. 08:40-13:45 1 

Entrevista a la cap de l’oposició i líder de 
Ciutadans, Inés Arrimadas (11/11/2018) Dg. 22:00-23:15 1 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya (simultani 3/24) Dm. 11:30-14:00 1 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya. Manifestació (simultani 
3/24) 

Dm. 16:00-18:45 1 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya. L’anàlisi (simultani 3/24) Dm. 18:50-21:00 1 

Especial informatiu Eleccions Andalusia 
(simultani 3/24) (02/12/2018) Dg. 22:00-23:30 1 

FAQS Ds. 22.00-00:30 16 

Més 324 Especial (18/12/2018) Dm. 23:20-01:00 1 
Quatre Gats Dg. 23:30.00:30 3 
Tot es mou Dl.-dv 16:40-20:15 75 
Tot es mou. Especial 1-O, un any després Dl. 16:40-21:00 1 

Total TV3 259 

3/24 12-14 Dl.-dv. 12:00-14:00 68 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya (simultani TV3) Dm. 11:30-14:00 1 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya. Manifestació (simultani TV3) Dm. 16:00-18:45 1 

Especial informatiu: 11-S Diada Nacional 
de Catalunya. L’anàlisi (simultani TV3) Dm. 18:50-21:00 1 

Especial informatiu Eleccions Andalusia 
(simultani TV3) (02/12/2018) Dg. 22:00-23:30 1 

Més 324 Dl.-dj. 22:00-23:30 72 

Més 324. Especial 1-O, un any després Dl. 22:00-23:50 1 

Total 3/24 145 

  

                                                
2
 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
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Catalunya Ràdio Catalunya migdia2 Dl.-dv. 15:00-16:00 79 

Catalunya vespre2 Dl.-dv. 22:00-23:00 77 

Catalunya vespre. Especial Diada 
(10/09/2018) Dl. 20:00-23:00 1 

Especial informatiu: Diada Nacional de 
Catalunya (11/09/2018) Dm. 16:00-19:00 1 

Catalunya vespre. Edició especial amb 
motiu de la Diada (11/09/2018) Dm. 19:00-22:00 1 

Catalunya vespre Especial (20/12/2018) Dj. 21:00-23:00 1 

El matí de Catalunya Ràdio2 Dl.-dv. 8:00-13:00 81 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial 11 
de setembre Dm. 08:00-12:00 1 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial 1-O, 
un any després Dl. 08:00-13:00 1 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial 
informatiu (02/11/2018) Dv. 08:00-14:00 1 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial 
informatiu (21/12/2018) Dv. 08:00-14:00 1 

El suplement Ds.-dg. 06:00-13:00 33 

El Suplement, especial La Marató Dg. 06:00-13:00 1 

Entrevista a la cap de l’oposició i líder de 
Ciutadans, Inés Arrimadas (11/11/2018) Dg. 22:00-23:15 1 

Total Catalunya Ràdio 280 

TVE Catalunya Aquí parlem Ds. 20:30-21:00 15 

Ara i aquí Dv. 00:30-02:00 14 

El debat de La 1 Dc. 00:30-2:00 13 

Vespre 24 Dl.-dv. 19:30.20:00 73 

Total TVE Catalunya 115 

8tv La nit a 8tv Dl.-dv. 20:55-22:45 76 

Total 8tv 76 

RAC1 El món a RAC12 Dl.-dv. 8:00-12:00 82 

El món a RAC1. Especial 1-O, un any 
després Dl. 08:00-12:00 1 

El món a RAC1. Especial informatiu 
(02/11/2018) Dv. 08:00-14:00 1 

Especial eleccions andaluses RAC1 
(02/12/2018) Dg. 21:00-23:30 1 

Especial informatiu: Diada Nacional de 
Catalunya Dm. 15:00-20:00 1 

No ho sé2 Dl.-dv 20:30-22:30 63 

No ho sé. Especial 1-O, un any després Dl. 21:00-23:15 1 

No ho sé. Especial Diada Nacional de 
Catalunya Dm. 20:00-22:30 1 

Via lliure Ds-dg. 07:00-14:00 36 

Total RAC1 187 
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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 

 

Els mitjans de la CCMA són qui més diversitat d’agrupacions polítiques han inclòs en 

els informatius diaris: Catalunya Ràdio, 33 i TV3, 30. RAC1 n’ha inclòs 28, 8tv, 27 i  

TVE Catalunya, 22. 

 

Com en el quadrimestre anterior, una gran part del temps de paraula en tots els 

mitjans es concentra en el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat. Així, aquests 

dos executius registren una proporció de les intervencions entorn del 45% a 8tv i 

Catalunya Ràdio, del 39% a RAC1 i entorn del 36% a TV3 i TVE Catalunya. A 

aquestes dades hi contribueixen el fet que ambdós governs han tingut un paper 

destacat en alguns dels ítems que més atenció informativa han obtingut en els 

informatius diaris entre els mesos de setembre i desembre, com ara, les estratègies 

polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, la crisi 

econòmica, les reunions entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat, la 

repercussió de la situació política de Catalunya en l’àmbit internacional i la celebració 

del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona (vegeu el capítol 3). 

 

La distribució del temps de paraula entre les agrupacions governamentals i les forces 

polítiques ha adquirit proporcions similars respecte dels dos quadrimestres anteriors, 

on les agrupacions de partit van ser clarament majoritàries. En aquest quadrimestre, el 

percentatge dels partits és lleugerament superior al 50% a TV3, TVE Catalunya i 

RAC1, mentre que a Catalunya Ràdio i 8tv ho són el conjunt d’executius (vegeu el 

quadre 6). 

 

D’entre les forces polítiques, el PPC+PP és qui ha registrat una proporció de temps de 

paraula més alta a tots els mitjans analitzats, excepte a TVE Catalunya, on ha estat la 

segona. Aquesta agrupació ha acumulat el 14% del temps de paraula a 8tv, l’11,3% a 

RAC1, el 9,3% a TVE Catalunya, el 9,9% a TV3 i el 8,2% a Catalunya Ràdio (vegeu el 

quadre 3). Són diversos els ítems on el PPC+PP ha registrat les seves intervencions, 

però en sobresurten les relacionades amb casos de presumpta corrupció i amb una 

eventual nova aplicació de l’article 155 de la CE a Catalunya. 

 

Per la seva banda, Ciutadans+Ciudadanos ha estat la segona força política amb 

representació durant el quadrimestre a TV3, TVE Catalunya, 8tv i RAC1; mentre que a 

Catalunya Ràdio ho ha estat el PDECAT amb JUNTSxCAT. És remarcable el volum de 

temps de paraula que aquestes tres agrupacions han registrat en informacions sobre 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

24 

la instrucció del judici de l’1-O i sobre la suspensió cautelar per part del Tribunal 

Suprem dels càrrecs públics i funcions dels diputats Carles Puigdemont, Oriol 

Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez. A més, tant 

Ciutadans+Ciudadanos com el PDECAT amb JUNTSxCAT dediquen una gran 

proporció del temps de paraula a abordar les diferents estratègies polítiques entorn del 

model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol.   

 

Tots els mitjans, excepte TVE Catalunya, coincideixen a donar temps de paraula a la 

formació EH Bildu, bàsicament per valorar la condemna del Tribunal Europeu de Drets 

Humans a l’Estat espanyol per no haver garantit un judici just en el cas Bateragune a 

Arnaldo Otegi i a quatre dirigents més de l’esquerra independentista basca. També 

tots els mitjans, excepte RAC1, emeten intervencions de representants del PNB que 

s’emmarquen en diferents temàtiques. 

 

En relació amb les forces extraparlamentàries, els resultats de les eleccions al 

Parlament d’Andalusia del 2 de desembre i les posteriors negociacions per a la 

formació del govern autonòmic contribueixen a l’augment significatiu de la presència 

de VOX en els informatius diaris respecte del quadrimestre anterior (tot i que en cap 

mitjà no arriba a l’1%). 

 

Les cambres de legislatives, principalment el Parlament de Catalunya i el Congrés dels 

Diputats, han obtingut temps de paraula en tots els mitjans analitzats i, en conjunt, en 

proporcions lleugerament superiors que en els mesos maig-agost. Els membres de la 

Mesa del Parlament de Catalunya han focalitzat les seves intervencions en 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; mentre que els membres de la Mesa del Congrés dels Diputats han 

intervingut, entre d’altres, en informacions sobre un enfrontament dialèctic entre Josep 

Borrell i Gabriel Rufián durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de 

novembre. També en aquest quadrimestre el Parlament d’Andalusia, catalogat com a 

Altres cambres legislatives, ha obtingut temps de paraula als mitjans de la CCMA. 
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Quadre 3. Percentatge del temps de paraula de les agrupacions polítiques per canal i/o emissora 
durant el quadrimestre setembre-desembre 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Govern de Catalunya 21,2 23,5 19,0 19,0 22,1 

Govern de l’Estat 14,6 19,6 17,4 26,2 16,9 

PPC+PP 9,9 8,2 9,3 14,0 11,3 

Ciutadans+Ciudadanos 9,7 6,6 10,6 7,4 9,4 

ERC 7,6 7,1 7,5 6,2 5,7 

PSC+PSOE 6,4 5,0 7,3 4,9 6,4 

PDECAT 6,3 7,2 5,2 4,5 6,0 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

4,0 4,3 2,2 1,5 2,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,2 2,7 5,5 1,9 4,2 

CAT EN COMÚ+IU 3,1 2,1 4,2 1,6 3,5 

Podem+Podemos 2,5 2,0 2,1 3,2 2,0 

CUP 2,0 2,1 2,7 1,1 1,7 

Parlament de Catalunya 1,9 1,1 1,6 1,1 1,6 

JUNTSxCAT 1,5 1,7 1,6 1,0 1,9 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

1,4 0,4 0,4 1,0 0,4 

Organismes de la Unió Europea 0,9 1,6 -- 0,3 0,9 

Òrgans de govern de l’administració de 
justícia 

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

Altres institucions de la Generalitat 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 

VOX 0,5 0,3 0,1 0,5 0,9 

Corona 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 

Govern de les administracions locals no 
catalanes 

0,5 0,2 -- 0,3 0,2 

Corts Generals 0,4 0,8 0,5 0,7 0,4 

EH Bildu 0,2 0,2 -- 0,4 0,1 

PNB 0,2 0,1 0,1 0,2 -- 

Altres cambres legislatives 0,1 0,1 -- -- -- 

Ahora Madrid 0,1 -- -- -- -- 

Demòcrates de Catalunya 0,1 0,2 -- -- -- 

Units per Avançar 0,1 -- -- -- 0,2 

Guanyem Badalona en Comú 0,1 0,1 -- -- -- 

Equo 0,1 -- -- -- -- 

BNG -- 0,1 -- 0,3 0,1 

En Marea -- 0,1 -- 0,2 -- 

Foro Asturias -- 0,1 -- -- -- 

Lliures -- -- -- -- 0,1 

Nueva Canarias -- 0,1 -- 0,3 0,1 

PACMA -- 0,1 0,1 -- 0,1 

Regidor/a no adscrit/a de l’Aj. de Barcelona -- 0,1 -- -- -- 

Total 100 100 100 100 100 

 

En aquest quadrimestre els mitjans analitzats inclouen temps de paraula d’actors 

polítics que es presenten com a candidats a l’alcaldia de Barcelona a les properes 

eleccions municipals del 26 de maig de 2019, tant sense manifestar la seva adscripció 

a cap formació política concreta com amb el suport de plataformes. D’aquestes 

plataformes, Barcelona Capital Europea, que presenta com a candidat Manuel Valls, 

és l’única que ha obtingut temps de paraula en tots els mitjans, mentre que diversos 

candidats de la Coordinadora de Primàries per la República de Catalunya han tingut 

presència a TV3 i RAC1. Ferran Mascarell, per la seva banda, ha registrat 

intervencions a Catalunya Ràdio i TVE Catalunya. 
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Quadre 4. Percentatge del temps de paraula de les candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que 
no es presenten sota les sigles de cap partit per canal i/o emissora durant el quadrimestre 
setembre-desembre 

Candidatures a l’Ajuntament de 
Barcelona que no es presenten sota les 

sigles de cap partit 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

8tv RAC1 

Barcelona Capital Europea 0,2 0,9 0,5 0,7 0,3 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (Ferran 
Mascarell) 

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

Coordinadora de Primàries per la República 
de Catalunya 

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

Total  0,3 0,9 0,7 0,7 0,6 

 

La presència de les associacions que intervenen en el debat polític d’abast general ha 

augmentat en tots els canals i emissores en els informatius diaris respecte dels mesos 

maig-agost. A aquest fet hi contribueix en gran mesura la informació sobre les 

diferents commemoracions dels fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017. Entre 

setembre i desembre, la seva presència en temps de paraula ha suposat el 3,9% del 

total a TV3, el 3,7% a 8tv, el 3,2% a Catalunya Ràdio, el 2,7% a RAC1 i l’1,9% a TVE 

Catalunya.  

 

Com en el quadrimestre anterior, l’ANC i Òmnium Cultural aglutinen gran part del 

temps de paraula d’aquesta tipologia d’associacions: més del 90% a 8tv, el 73,6% a 

Catalunya Ràdio, el 61,4% a TV3, el 55,8% a RAC1 i el 42% a TVE Catalunya.  

 

La constitució del Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 

Constituent en el transcurs del quadrimestre s’ha referit en el 10,9% del temps de 

paraula de les entitats vinculades al debat polític a TVE Catalunya, i aproximadament 

la meitat a la resta de mitjans. 

 

Quadre 5. Percentatge del temps de paraula de les entitats vinculades al debat polític per canal i/o 
emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Entitats vinculades al debat polític TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

ANC 32,0 29,9 18,9 45,1 28,7 

Òmnium Cultural 29,4 43,7 23,1 45,4 27,1 

Associació Catalana pels Drets Civils 21,7 10,6 -- 3,0 31,8 

Societat Civil Catalana 4,6 4,0 32,8 -- -- 

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans 3,7 5,2 7,6 -- 2,4 

Arran 3,5 -- -- 2,4 2,6 

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum 
Cívic i Social per al Debat Constituent 

3,5 4,8 10,9 4,0 5,8 

Alerta Solidària 1,6 -- -- -- -- 

Federalistes d’Esquerres -- -- 6,7 -- -- 

Somatemps -- 1,8 -- -- 1,6 

Total  100 100 100 100 100 
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El quadre 6 mostra la distribució del temps de paraula entre executius i formacions 

polítiques i les proporcions en cada grup d’agrupacions. 

 

Quadre 6. Percentatge del temps de paraula dels governs i les forces polítiques per canal i/o 
emissora durant el quadrimestre setembre-desembre3 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Governs 47,2 54,0 46,7 52,1 48,3 

Govern de Catalunya 22,3 25,0 19,9 19,9 23,1 

Govern de l’Estat 15,4 20,9 18,3 27,4 17,7 

Govern de les administracions locals catalanes 4,2 4,6 2,4 1,5 2,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,4 2,9 5,8 2,0 4,4 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

1,5 0,4 0,4 1,0 0,4 

Govern de les administracions locals no 
catalanes 

0,5 0,3 -- 0,3 0,2 

Partits 52,8 46,0 53,3 47,9 51,7 

PPC+PP 10,4 8,7 9,7 14,6 11,8 

Ciutadans+Ciudadanos 10,2 7,0 11,1 7,7 9,8 

ERC 8,0 7,5 7,9 6,5 6,0 

PSC+PSOE 6,7 5,3 7,7 5,1 6,7 

PDECAT 6,7 7,7 5,4 4,7 6,2 

CAT EN COMÚ+IU 3,2 2,2 4,3 1,7 3,7 

Podem+Podemos 2,6 2,1 2,2 3,3 2,1 

CUP 2,1 2,3 2,8 1,2 1,8 

JUNTSxCAT 1,6 1,8 1,7 1,1 2,0 

VOX 0,5 0,3 0,1 0,5 0,9 

EH Bildu 0,2 0,2 -- 0,4 0,1 

PNB 0,2 0,1 0,1 0,2 -- 

Ahora Madrid 0,1 -- -- -- -- 

Demòcrates de Catalunya 0,1 0,2 -- -- -- 

Units per Avançar 0,1 -- -- -- 0,2 

Guanyem Badalona en Comú 0,1 0,1 -- -- -- 

Equo 0,1 -- -- -- -- 

BNG -- 0,1 -- 0,3 0,1 

En Marea -- 0,1 -- 0,2 -- 

Foro Asturias -- 0,1 -- -- -- 

Lliures -- -- -- -- 0,1 

Nueva Canarias -- 0,1 0,1 0,3 0,1 

PACMA -- 0,1 0,2 -- 0,1 

Regidor/a no adscrit/a de l’Aj. de Barcelona -- 0,1 -- -- -- 

Total 100 100 100 100 100 

 

 

  

                                                
3
 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 

 

En els epígrafs 2.2.1. i 2.2.2. d’aquest capítol s’aborda l’anàlisi de la presència dels 

grups i subgrups del Parlament i de les Corts Generals a través dels temps de paraula 

registrat en els informatius diaris pels diputats i diputades. El temps d’intervenció 

d’aquestes agrupacions es correspon amb el rol de representants dels grups i 

subgrups parlamentaris, no amb l’adscripció de partit a què pertanyen. 

  

L’anàlisi de la presència de les cambres es complementa, a més, en el capítol 4 de 

l’informe, que recull les intervencions de representants parlamentaris en entrevistes i 

en debats, així com les retransmissions de sessions de les cambres. 

 

 

2.2.1 Parlament de Catalunya  

 

El percentatge de temps de paraula que registren aquest quadrimestre el conjunt dels 

grups i subgrups parlamentaris presents en l’hemicicle català respecte del total del 

temps d’intervenció de les forces polítiques continua disminuint respecte dels 

quadrimestres anteriors, en què l’atenció mediàtica havia estat més focalitzada en 

l’àmbit parlamentari a causa del procés d’investidura de la presidència de la 

Generalitat, que no va quedar resolta fins al maig. En concret, el decrement percentual 

és d’aproximadament 5 punts en la majoria de mitjans respecte del quadrimestre 

passat, que comprenia el període de vacances estivals de les sessions ordinàries, i 

d’entorn dels 20 punts respecte del primer quadrimestre.  

 

Entre els mesos de setembre i desembre, TVE Catalunya (16,9%) i RAC1 (16,5%) són 

els dos mitjans que registren una proporció més elevada de temps de paraula dels 

grups i subgrups del Parlament, mentre que la resta oscil·la entre el 10% i el 12% del 

temps total (12,6% a Catalunya Ràdio, 11,4% a 8tv i 10,8% a TV3).  

 

La informació 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 és la que acumula més temps de paraula 

entre els grups i subgrups de la cambra en tots els mitjans: 30,9% a TVE Catalunya, 

28% a TV3, 27,4% a Catalunya Ràdio, 24,4% a RAC1 i 11,7% a 8tv.  

 

Els altres dos ítems que registren més intervencions entre els grups i subgrups 

parlamentaris en la majoria de mitjans són, d’una banda, les informacions entorn de la 
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celebració el 16 de novembre de la primera sessió de l’Espai de Diàleg, en què el 

president de la Generalitat convoca a tots els grups i subgrups del Parlament al Palau 

de la Generalitat (12,1% a Catalunya Ràdio, 11,9% a RAC1, 9,7% a TVE Catalunya, 

8,4% a TV3 i 7,4% a 8tv) i de l’altra, les notícies sobre el debat de política general al 

Parlament de Catalunya del 2 i 3 d’octubre de 2018 (14% del total a TV3, 9,6% a TVE 

Catalunya, 9% a Catalunya Ràdio, 7,2% a 8tv i 6,4% a RAC1). 

 

Les veus dels cinc grups i dels dos sugbrups del Parlament són recollides en tots els 

mitjans analitzats. En tots, el principal grup de l’oposició, C’s, és qui registra, amb 

aproximadament un terç del total, més temps de paraula. Aquesta homogeneïtat no es 

dona pel que fa al segon grup parlamentari amb més temps d’intervenció en cada 

mitjà: a TV3 i a RAC1 aquesta posició l’ocupa Socialistes i Units per Avançar; a 

Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya i a 8tv, el Grup Parlamentari Republicà. A TVE 

Catalunya, el segon lloc per temps correspon al Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, tot i que en aquest cas els grups de Socialistes i Units per Avançar i de 

Junts per Catalunya acumulen un temps de paraula similar. 

 

A més, a banda del temps de paraula als informatius diaris, representants de tots els 

grups i subgrups parlamentaris són entrevistats en relació amb una elevada diversitat 

de temes. Concretament, TV3 i RAC1 entrevisten representants de tots els grups i 

subgrups; Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, dels grups de Catalunya en Comú 

Podem, de Ciutadans, de Junts per Catalunya, del Grup Republicà i del Subgrup de la 

Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent; el 3/24, dels grups de Catalunya en 

Comú Podem, de Junts per Catalunya, del Republicà, de Socialistes i Units per 

Avançar i del Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent i 8tv, dels 

grups de Catalunya en Comú Podem, de Ciutadans, de Junts per Catalunya i de 

Socialistes i Units per Avançar i dels subgrups de la Candidatura d’Unitat Popular-

Crida Constituent i del Partit Popular de Catalunya. 

 

Les tres temàtiques principals que acumulen més temps de notícia als informatius 

s’aborden també en entrevistes i debats, i a través de retransmissions. Pel que fa a les 

informacions sobre la suspensió cautelar de diputats i la seva delegació del vot, el 3/24 

ofereix 8 rodes de premsa de representants de grups i subgrups parlamentaris (tots 

excepte els del Grup de Socialistes i Units per Avançar). Aquest tema també es tracta 

en les entrevistes, sobretot a TV3, que dona veu a cinc grups diferents. El Debat sobre 

l’orientació política general del Govern al Parlament de Catalunya es retransmet de 

manera íntegra pel 3/24 i de forma parcial per TV3, Catalunya Ràdio i RAC1. El 3/24 

recull fins a 8 valoracions diferents d’aquest debat en forma de rodes de premsa de la 
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majoria de grups i subgrups, TV3 ho fa en dues ocasions i TVE Catalunya, en una. A 

més és el tema d’un debat al 3/24 i a Catalunya Ràdio i de diverses entrevistes (6 a 

TV3 de diferents grups, una a TVE Catalunya i una a RAC1). I en relació amb la 

primera sessió de l’Espai de Diàleg, el 3/24 ofereix 5 rodes de premsa de 

representants que hi han participat i una entrevista, TV3 dues entrevistes i TVE 

Catalunya i RAC1, una entrevista cada ú. 

 

A més del debat sobre l’orientació política del Govern, es registren 5 debats amb 

participació de diputats i diputades del Parlament a Catalunya Ràdio, 2 a TV3 i un a 

TVE Catalunya. 

 

La presència de la cambra catalana en els mitjans inclou també la retransmissió de 4 

sessions de diferents comissions del Parlament (totes pel 3/24 i dues d’emeses de 

manera íntegra) i connexions amb sessions del Ple: 10 al 3/24 (4 d’íntegres), 8 a TV3 

(una de manera íntegra), 5 a RAC1 i 2 a Catalunya Ràdio. 

 

Quadre 7. Percentatge del temps de paraula dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
per canal i/o emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Grups parlamentaris TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Grup Parlamentari de Ciutadans 30,2 28,2 26,4 31,5 28,1 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 11,3 21,9 13,3 8,3 13,0 

Grup Parlamentari Republicà 9,6 16,3 11,4 22,5 11,9 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar 

19,5 12,4 14,0 9,7 17,4 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem 

13,2 7,3 14,3 8,6 13,2 

Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent 

8,7 7,1 8,7 7,9 6,4 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 

7,5 6,7 12,0 11,5 10,0 

Total 100 100 100 100 100 
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2.2.2 Corts generals  

 

El temps de paraula dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i/o al Senat4 

durant el darrer quadrimestre de l’any se situa, respecte del temps de paraula del total 

de forces polítiques, en el 29,6% a 8tv, en el 17,8% a TV3, en el 15,3% a RAC1, en el 

14,2% a Catalunya Ràdio i en el 13,5% a TVE Catalunya. Es tracta d’unes xifres que 

continuen la tendència ascendent que ja es registrava des del darrer quadrimestre.  

 

La informació entorn dels suports i la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat 

és la que aglutina més temps d’intervenció entre els grups de les Corts en tots els 

mitjans analitzats, tret de 8tv, en què se situa com a segon tema: 31,9% a TVE 

Catalunya, 25,6% a TV3, 19,9% a RAC1, 18,1% a Catalunya Ràdio i 13,8% a 8tv. Les 

notícies sobre diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions entre 

Catalunya i l’Estat espanyol, entre les quals destaquen per temps una compareixença 

de Pedro Sánchez al Ple del Congrés del 12 de desembre per abordar la situació 

política a Catalunya i la polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre 

PDECAT i PSOE “en el marc de l’ordenament jurídic vigent” que preveia l’inici d’un 

diàleg entre l’Estat i la Generalitat, és el segon ítem que aglutina més temps de 

paraula dels grups i subgrups a les Corts a TVE Catalunya (23,9%), a TV3 (22,7%), a 

RAC1 (16,4%) i a Catalunya Ràdio (15,8%) i el primer, a 8tv (21,2%). Les informacions 

sobre diferents aspectes entorn de la corrupció és la tercera temàtica que de forma 

generalitzada acumula més intervencions parlamentàries en tots els canals: 15,6% a 

Catalunya Ràdio, 12,4% a TV3, 10,7% a RAC1, 10,4% a 8tv i 6,9% a TVE Catalunya. 

 

En els informatius diaris analitzats, TVE Catalunya i 8tv registren temps de paraula de 

tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts, mentre que TV3, 

Catalunya Ràdio i RAC1 n’inclouen de tots excepte del Grup Parlamentari Basc. El 

principal grup de l’oposició, el Grup Parlamentari Popular, és qui obté més temps de 

paraula en tots els canals i emissores. Entre els altres grups que aglutinen més temps 

de paraula durant aquest quadrimestre, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

se situa en segon lloc a TVE Catalunya, TV3 i 8tv, principalment en intervencions 

inscrites en peces sobre les estratègies polítiques entorn del model de relacions entre 

Catalunya i l’Estat espanyol, sobre els pressupostos generals de l’Estat i en relació 

amb una polèmica arran d’un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel 

Rufián durant una sessió de control al Govern. A RAC1 i a Catalunya Ràdio qui ocupa 

la segona posició és el Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En 

                                                
4
 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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Marea,  sobretot pel temps de paraula acumulat en informacions que fan referència als 

pressupostos de l’Estat.  

 

Els diputats i les diputades del Congrés protagonitzen, a més, entrevistes en tots els 

mitjans excepte a TVE Catalunya, amb els pressupostos generals de l’Estat com a 

tema predominant. A RAC1 s’entrevista representants dels grups d’Esquerra 

Republicana, d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Popular, del 

Socialista i de la representació del PDECAT dins del Grup Parlamentari Mixt; a 8tv, 

dels mateixos grups amb l’excepció del Mixt; a TV3 i al 3/24 es registren entrevistes a 

representants del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea i de la representació del PDECAT dins del Grup Parlamentari 

Mixt i a Catalunya Ràdio, d’Esquerra Republicana, d’Unidos Podemos-En Comú 

Podem-En Marea i del Grup Socialista. Així mateix, TV3, 8tv i Catalunya Ràdio 

inclouen entrevistes a un senador del Grup Parlamentari Mixt per EH Bildu. 

 

Els temes principals abordats als informatius diaris també són objecte de 

retransmissions. TV3, Catalunya Ràdio, el 3/24 i RAC1 han retransmès parcialment 

diverses sessions del Ple del Congrés dels Diputats i del Ple del Senat, tot i que 

només la del 12 de desembre al Congrés, esmentada abans, és la que coincideix a ser 

emesa per tots quatre mitjans. Pel que fa als pressupostos de l’Estat, TV3 i el 3/24 

retransmeten en simultani una roda de premsa posterior a la reunió de la Mesa del 

Congrés sobre la reforma de la Llei d’estabilitat pressupostària. I quant a la informació 

relativa a la corrupció en l’àmbit de les Corts, el 3/24 retransmet parcialment 3 

sessions de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte finançament il·legal del 

Partit Popular del Congrés dels Diputats, TV3 n’emet 2 i Catalunya Ràdio i RAC1, una 

cadascuna. El 3/24 retransmet també una sessió de la Comissió de Justícia del 

Congrés dels Diputats en què compareix la ministra Dolores Delgado i una altra sessió 

de la Comissió d’investigació sobre el finançament dels partits polítics del Senat.  

 

En total, al 3/24 s’hi han comptabilitzat 17 connexions parcials amb sessions del Ple 

del Congrés dels Diputats; a RAC1, 12;  a TV3, 10, i a Catalunya Ràdio, 3. També es 

registren 3 connexions parcials amb el Ple del Senat al 3/24 i una a RAC1. 

 

Finalment, TV3 emet tres debats en què participen un diputat del Grup Parlamentari 

Mixt pel PDECAT, un del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, un altre del Grup 

Socialista i un senador del Grup Mixt per EH Bildu. Catalunya Ràdio ofereix un debat 

amb la intervenció d’un representant d’Esquerra Republicana i d’un altre del Grup 

Popular. 
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Quadre 8. Percentatge del temps de paraula dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
el Senat per canal i/o emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Grups parlamentaris TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea 

18,7 16,6 19,1 11,4 18,7 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 20,4 16,0 20,5 19,8 16,1 
Grup Parlamentari Mixt 13,2 13,6 13,4 8,8 11,2 

 PDECAT 13,2 13,3 12,8 6,6 10,8 

 Nueva Canarias -- 0,3 0,6 2,2 0,4 

Grup Parlamentari Socialista 6,5 9,3 6,9 10,1 7,4 

Grup Parlamentari Popular 27,6 30,2 28,1 36,0 38,3 

Grup Parlamentari Ciudadanos 13,7 14,4 11,7 12,4 8,2 

Grup Parlamentari Basc -- -- 0,2 1,6 -- 
Total 100 100 100 100 100 
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2.3 Àmbit local  

 

La representació del món local entre els mesos de setembre i desembre suposa entorn 

del 7% del temps de paraula del conjunt de les agrupacions polítiques a TV3, 

Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i a RAC1 i la meitat a 8tv (3,4%)5. Aquests resultats, 

els més baixos de tot el 2018, s’expliquen perquè una part de l’atenció informativa 

sobre el món local s’ha traslladat parcialment a la dinàmica política amb vista als 

comicis locals que tindran lloc el maig del 2019, on les intervencions fan referència a 

l’activitat dels partits en aquest marc electoral.  

 

Aquest quadrimestre, el temps de paraula de membres dels ajuntaments catalans 

altres que el de Barcelona predomina en els dos mitjans de la CCMA (55% a TV3 i 

gairebé 60% a la ràdio), mentre que a la resta de mitjans el pes relatiu del consistori de 

Barcelona és comparativament superior (58,6% a 8tv, 65% a RAC1 i gairebé 72% a 

TVE Catalunya). 

 

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, els cinc mitjans analitzats registren temps de 

paraula tant de membres de l’executiu com de representants de l’oposició, tot i que el 

pes relatiu d’aquesta és clarament minoritari (2% del sumatori de govern i oposició 

barcelonins a RAC1, 4% a TV3, 8% a TVE Catalunya i 8tv i 12% a Catalunya Ràdio).  

 

El temps de paraula de representats de l’executiu local de Barcelona es caracteritza, 

com s’ha constatat de forma habitual en informes de pluralisme anteriors, per una gran 

dispersió temàtica. Les qüestions que sumen més temps de membres del cartipàs 

municipal de Barcelona, a TV3 i Catalunya Ràdio, són les relatives a l’accés a 

l’habitatge i les que guarden relació amb la recuperació de la memòria democràtica 

(una cinquena part entre tots dos temes, a tots dos mitjans). A TVE Catalunya les 

temàtiques principals són l’accés a l’habitatge i els aspectes relacionats amb seguretat 

ciutadana, que sumen també gairebé un 20% del total. I a 8tv i a RAC1 les 

informacions al voltant de la seguretat ciutadana (sobretot pel que fa al tràfic de 

drogues) són les que acumulen més temps, tot i que en diferent proporció (suposen 

prop del 30% a 8tv i poc més del 8% a RAC1). 

 

Representants del Govern de l’Ajuntament de Barcelona han protagonitzat entrevistes 

a TV3 (10), Catalunya Ràdio (8), 3/24 (2), RAC1 (2) i 8tv (1), en relació amb un ampli 

ventall de temes en tots els casos. 

                                                
5
 Aquest informe no analitza les desconnexions territorials per demarcacions de TV3 corresponents al TN comarques ni 

tampoc les de Catalunya Ràdio en el marc de l’informatiu diari Catalunya migdia. 
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D’altra banda, l’actualitat informativa associada a l’Ajuntament de Barcelona també ha 

motivat algunes retransmissions en directe. TV3, 3/24, Catalunya Ràdio i RAC1 

emeten en directe la declaració institucional de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 

en relació amb les peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a les 

persones processades per l’1-O. El 3/24 també ofereix l’acte d’inauguració de la L10 

Sud del Metro (9 de setembre), el pregó de les Festes de la Mercè (21 de setembre), 

l’acte de presentació de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat de la 

Sagrada Família per ordenar la situació urbanística del temple (18 d’octubre) i una 

atenció als mitjans conjunta de l’alcaldessa i el conseller d’Interior en relació amb una 

operació policial contra la venda de droga en pisos del barri del Raval de Barcelona. 

 

Els informatius diaris de TVE Catalunya són els que registren la presència de més 

grups municipals a l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona, cinc en total. A 

Catalunya Ràdio hi intervenen tres grups i un regidor no adscrit a Catalunya Ràdio, a 

RAC1 se’n comptabilitzen intervencions de dos i, a TV3 i 8tv, d’un a cada mitjà. 

 

Les intervencions de representants de l’oposició a Barcelona, a més de ser 

minoritàries en el marc del binomi govern-oposició, són molt dispars entre mitjans des 

d’un punt de vista temàtic. A més, es dona la particularitat que els temes de l’oposició 

no coincideixen amb les temàtiques principals d’intervenció dels executius en els 

diferents canals/emissores. A TVE Catalunya, l’oposició intervé sobretot en 

informacions sobre la influència de la situació política a Catalunya en les festes de la 

Mercè; a Catalunya Ràdio la decisió del Ple de demanar la il·legalització de la 

Fundació Francisco Franco i la marxa d’Alfred Bosch al Govern de la Generalitat són 

les temàtiques que sumen més temps; a 8tv tot el temps de l’oposició es refereix a una 

baralla al Port Olímpic; a TV3 l’únic tema de l’oposició és l’operació policial contra el 

tràfic de drogues al barri del Raval; i a RAC1, hi predomina el temps relatiu a la 

celebració d’una doble consulta sobre la municipalització de la gestió de l’aigua i sobre 

el canvi de nom de la plaça d’Antonio López. 

 

No es comptabilitzen entrevistes a representants de l’oposició al consistori barceloní. 

 

Pel que fa a la representació política de la resta de municipis de Catalunya, els 

executius aglutinen gairebé tot el temps de paraula. De fet, les intervencions de 

regidors/es a l’oposició suposen un 1% del sumatori de Govern i oposició a TV3 (en 

relació amb l’obertura de dependències municipals la festivitat del Dotze d’Octubre) i 

un 3% a Catalunya Ràdio (sobretot en relació amb els procediments de desnonament) 

i no se’n comptabilitzen a la resta de mitjans de la mostra analitzada. 
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Les intervencions de governants locals es caracteritzen a tots els mitjans per abastar 

una gran varietat de temes i territoris diferents. En aquest context, les informacions 

referides als efectes de la climatologia adversa en diferents municipis catalans 

aglutinen entorn d’un 10% del total a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya i gairebé 

el 20% a RAC1. D’altra banda, la imputació de representants de l’àmbit local en el 

judici de 1-O, també se situa entre els temes principals d’aquests quatre mitjans, amb 

proporcions del 10% a TVE Catalunya i RAC1, el 8% a Catalunya Ràdio i el 6% a TV3. 

L’informatiu 8 al dia de 8tv presenta unes dades absolutes molt baixes i no 

comparables amb les de la resta de mitjans quant a la distribució temàtica. 

 

Tots els mitjans presents a l’informe han inclòs en la programació analitzada 

entrevistes a representants d’executius locals de Catalunya altres que el de Barcelona.  

 

TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 emeten 14, 11 i 10 entrevistes a representants locals, 

respectivament, que es caracteritzen per abordar una àmplia diversitat de temes. Al 

3/24 es comptabilitzen 7 entrevistes a alcaldes i alcaldesses, majoritàriament en el 

marc de rodets informatius i en relació amb un episodi de pluges. A 8tv es registren 2 

entrevistes a alcaldesses (en relació amb el mal temps i amb un accident ferroviari) i, 

TVE Catalunya, 1 a un alcalde (sobre la Diada). 

 

Quadre 9. Percentatge del temps de paraula dels governs i les oposicions en l’àmbit local per canal 
i/o emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Agrupació TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 43,5 35,6 67,0 54,0 63,7 

Oposició de l’Ajuntament de Barcelona 1,8 5,0 5,7 4,6 1,2 

 PDECAT -- -- 1,7 -- -- 

 Ciutadans -- 1,9 0,4 -- 0,4 

 ERC -- 0,9 -- 4,6 -- 

 PSC 1,8 -- 1,4 -- 0,8 

 PPC -- -- 1,3 -- -- 

 CUP -- 0,5 0,8 -- -- 

 Regidor/a no adscrit/a de 
l’Ajuntament de Barcelona 

-- 1,7 -- -- -- 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

54,1 57,6 27,4 41,4 35,0 

Oposició de les administracions locals 
catalanes 

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

 Guanyem Badalona en Comú 0,6 -- -- -- -- 

 Crida-CUP -- 1,0 -- -- -- 

 ERC -- 0,8 -- -- -- 

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’agenda informativa en què s’emmarquen les intervencions d’actors polítics durant el 

darrer quadrimestre de l’any es caracteritza per ser molt diversa quant als temes que 

concentren més atenció per part dels mitjans, tot i que molts guarden relació amb el 

debat entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol.  

 

Més de la meitat de la informació analitzada corresponent al període setembre-

desembre del 2018 (entre el 52% i el 62%, segons els mitjà) es distribueix en una 

quinzena de temàtiques.  

 

En termes generals, s’observa un comportament força homogeni pel que fa als temes 

principals de cada mitjà i tots cinc coincideixen a prioritzar dues temàtiques. D’una 

banda, les informacions derivades de la causa judicial per l’1-O (que s’han situat entre 

els temes més destacats de l’actualitat política durant tot el 2018) registren aquest 

quadrimestre un pes relatiu entre l’11,6% de TVE Catalunya i el 8,5% de 8tv. D’altra 

banda, l’inici del curs polític després del període estival propicia que el segon grup 

d’informacions que aglutina més temps en la majoria de mitjans sigui el que integren 

les notícies focalitzades en les diferents estratègies polítiques entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol.  

 

Pel que fa al tercer tema, en canvi, s’observen algunes diferències entre mitjans.  

 

A TV3 i TVE Catalunya, el relat dels esdeveniments polítics que van marcar la tardor 

del 2017 a Catalunya, des dels plens del 6 i 7 de setembre, passant per l’operació 

Anubis el 20 de setembre, la celebració de l’1-O, l’empresonament de Jordi Sànchez i 

Jordi Cuixart i les jornades parlamentàries del 26 i 27 d’octubre, constitueixen el tercer 

ítem per atenció informativa.  

 

A Catalunya Ràdio, RAC1, i 8tv, els diferents casos de presumpta corrupció signifiquen 

la tercera temàtica per atenció informativa. 

 

D’altra banda, el context informatiu d’aquest quadrimestre també compta amb un ítem 

que ha obtingut una atenció rellevant al llarg de tot l’any (els aspectes derivats de la 

crisi econòmica) i un altre que, cada any, s’ha situat entre els més destacats en els 

informes de pluralisme polític d’aquest període (els diferents actes entorn de la Diada 

Nacional de Catalunya). 
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L’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, que ja havia estat un tema central el 

primer quadrimestre de l’any en relació amb l’exercici 2018, torna a situar-se com a 

tema destacat en relació amb l’exercici 2019, sobretot quant al debat entorn del suport 

parlamentari de PDECAT i ERC i del bloqueig de PP i C’s a tramitar-los. 

 

Un altre tema que pren protagonisme en diferents moments del període analitzat 

al·ludeix al debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en 

manifestacions i actes de protesta, majoritàriament entorn de la commemoració del 

primer any des de l’1-O i del 40è aniversari de la Constitució espanyola.  

 

Altres tres de les quinze temàtiques que destaquen aquest quadrimestre també 

guarden relació amb l’escenari polític a Catalunya arran del procés independentista: 

les reunions entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya (especialment la del 

20 de desembre al Palau de Pedralbes); els actes de suport a les persones 

empresonades o a l’estranger i el debat sobre l’ús de simbologia política en l’espai 

públic (que ja destacaven el quadrimestre anterior); i les notícies entorn de la 

repercussió de la situació política a Catalunya en l’àmbit internacional (que prenen 

rellevància aquest quadrimestre). 

 

La presència d’aquests ítems es combina amb la d’altres fets de caràcter molt més 

conjuntural: les eleccions al Parlament d’Andalusia, l’acord per a la sortida del Regne 

Unit de la Unió Europea, la reunió del Consell de Ministres el 21 de desembre a 

Barcelona o la presentació de candidatures amb vista a les eleccions municipals del 26 

de maig de 2019. 
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Quadre 10. Percentatge del temps de notícia dels principals ítems informatius per canal i/o 
emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Temes principals TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions derivades de la causa judicial conjunta 

contra persones relacionades amb el procés 
independentista 

8,8 10,1 11,6 8,5 10,6 

Informacions sobre diferents estratègies polítiques 
entorn del model de relacions entre Catalunya i 
l’Estat espanyol 

5,9 6,1 8,5 11,1 7,8 

Informacions entorn dels fets esdevinguts al voltant de 
l’1-O de 2017 i la seva commemoració 

5,1 4,2 6,0 5,3 4,5 

Informacions sobre aspectes derivats de la crisi 
econòmica 

4,7 3,4 2,5 4,0 3,1 

Informacions sobre casos de presumpta corrupció 4,3 5,2 2,6 8,2 5,5 

Informacions entorn de les reunions entre el Govern 
de Catalunya i el Govern de l’Estat 

3,7 2,6 5,5 4,9 3,1 

Informacions entorn dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2019 

3,5 3,9 5,3 4,4 3,2 

Informacions sobre les eleccions al Parlament 
d’Andalusia 

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

Informacions entorn de les negociacions per a la 
sortida del Regne Unit de la Unió Europea 

2,4 1,5 -- 0,3 2,1 

Informacions entorn dels protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en manifestacions i actes de 

protesta 

2,3 1,6 2,4 2,6 2,9 

Informacions entorn de la Diada Nacional de Catalunya 

2018 
2,1 0,8 3,0 1,2 1,6 

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 

2,0 3,5 1,4 2,9 2,6 

Informacions entorn de la repercussió de la situació 
política de Catalunya en l’àmbit internacional 

1,9 2,2 1,3 0,8 2,2 

Informacions entorn de la celebració del Consell de 
Ministres del 21 de desembre a Barcelona 

1,8 2,7 2,8 3,7 2,0 

Informacions amb vista a la celebració de les eleccions 
municipals del 2019 

1,6 2,0 2,2 1,5 2,2 

Resta d’informacions 46,6 48,0 43,8 36,2 42,4 

Total 100 100 100 100 100 
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3.1.1 Informacions derivades de la causa judicial conjunta contra persones 

relacionades amb el procés independentista 

 

Les informacions entorn de la causa judicial contra persones relacionades amb el 

procés independentista, que suposaven el segon o tercer tema més rellevant a tots els 

canals els dos quadrimestres anteriors, aglutinen aquest quadrimestre el percentatge 

de temps més elevat en tots els casos, amb resultats que se situen en una forquilla de 

tres punts percentuals, entre el 8,5% a 8tv i l’11,6% a TVE Catalunya. 

 

El fet que la presència relativa d’aquest grup de notícies creixi de forma generalitzada 

respecte dels dos quadrimestres precedents s’explica per la concurrència de diversos 

fets conjunturals durant el període analitzat en el marc d’un context informatiu més 

fragmentat (vegeu l’epígraf 3.1). D’entre aquests fets, en destaquen alguns de molt 

puntuals en el marc de la instrucció del judici per l’1-O que han generat moltes 

reaccions polítiques (sobretot el tancament del sumari el 25 d’octubre i la presentació 

dels escrits d’acusació de la Fiscalia i de l’Advocacia General de l’Estat el 2 de 

novembre), com ara la vaga de fam de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i 

Joaquim Forn “per denunciar el bloqueig de l’accés als tribunals internacionals” que es 

va desenvolupar entre l’1 i el 20 de desembre, i la polèmica entorn de la filtració de 

missatges sobre el procés independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu 

de la judicatura. 

 

Les notícies sobre la instrucció del judici per l’1-O i les que al·ludeixen el debat entorn 

de la suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions de sis diputats del Parlament 

encausats són, per aquest ordre, les que aglutinen més temps als dos mitjans de la 

CCMA i als dos del Grup Godó i, en ordre invers, a TVE Catalunya. Aquests dos 

conjunts d’informació concentren entre dues terceres parts i tres quartes parts del total 

a cada un dels cinc mitjans analitzats. D’altra banda, TV3 dedica el 15% del temps 

d’aquest ítem a les informacions sobre la vaga de fam, una proporció superior a la de 

la resta de mitjans, on suposen entre el 8% i el 10%. 

 

Els informatius diaris de TV3 incorporen temps de paraula de 21 agrupacions diferents; 

els de Catalunya Ràdio, de 18; els de RAC1, de 17; els de TVE Catalunya, de 16; i els 

de 8tv, de 12. 

 

El temps de paraula del conjunt de partits polítics és majoritari en quatre dels cinc 

mitjans analitzats i suposa el 42% del total a 8tv. A TV3, Catalunya Ràdio, TVE 

Catalunya i RAC1 es comptabilitza la veu de 9 forces diferents i, a 8tv, de 5.  
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L’anàlisi específica de la distribució del temps de paraula dels partits polítics posa de 

manifest que TV3 i Catalunya Ràdio assignen el 47% i el 45%, respectivament, al 

sumatori de les dues principals forces polítiques amb persones encausades (PDECAT 

i ERC). A 8tv la proporció agregada d’ERC i PDECAT se situa a prop del 40%, a 

RAC1, en el 30% i a TVE Catalunya, en el 24% sobre el conjunt dels partits polítics.  

 

D’altra banda, TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 incorporen la veu de VOX, tot i que amb 

percentatges de l’1,8% com a màxim respecte del conjunt dels partits. 

 

Tot i que en termes globals el temps dels partits és majoritari, el Govern de Catalunya 

és l’agrupació que suma més temps de paraula a TV3, Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1, 

amb proporcions entre el 17,6% (TV3) i el 23% (8tv), i l’executiu estatal registra el 

percentatge més elevat de temps a TVE Catalunya (16,5%). 

 

El temps de paraula dels òrgans de govern de l’Administració de justícia en el marc 

d’aquest ítem és més elevat que en quadrimestres anteriors i varia molt segons el 

mitjà: 10,6% a 8tv, 6,7% a TVE Catalunya, 4,6% a Catalunya Ràdio i entorn del 2% a 

TV3 i a RAC1. Aquest increment generalitzat es deu, sobretot, al protagonisme del 

judici per l’1-O en els discursos durant l’acte d’inauguració de l’any judicial i de les 

declaracions de la fiscal general de l’Estat en relació amb els escrits d’acusació i les 

peticions de penes. 

 

Les entitats que intervenen en el debat polític, registren un percentatge de temps de 

paraula agregat d’entorn el 5% a TV3 i a RAC1, del 3% a Catalunya Ràdio i a 8tv i de 

l’1% a TVE Catalunya. Aquest temps correspon a l’ANC, Òmnium Cultural i/o 

l’Associació Catalana pel Drets Civils, segons els mitjà. 

 

També es constata una elevada atenció informativa als aspectes derivats de la causa 

judicial, tant en el marc d’entrevistes com pel que fa a connexions en directe. En el 

capítol de les entrevistes, Catalunya Ràdio en registra 26 a un total de 13 agrupacions 

diferents, TV3 n’emet 24 de 14 agrupacions, el 3/24 en conté un total de 16 de 9 

agrupacions, a RAC1 se’n comptabilitzen 10 de set agrupacions, a 8tv se n’emeten 9 

d’agrupacions diferents i a TVE Catalunya, de 2. Els partits polítics són els que en 

protagonitzen una proporció més elevada en tots els casos i, entre aquests, els que 

tenen membres encausats són els que en protagonitzen més.  

 

Quant a les retransmissions, el 3/24 (19) i TV3 (13) són les que més en registren, 

seguits de RAC1 (7), Catalunya Ràdio (6) i 8tv (1) i es detecten dos focus d’atenció 
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mediàtica principals: la delegació de vot dels diputats suspesos i la presentació dels 

escrits d’acusació. En relació amb la delegació de vot, les retransmissions es localitzen 

majoritàriament en mitjans de la CCMA: una roda de premsa conjunta de Quim Torra i 

Pere Aragonès es retransmet a TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio; TV3 retransmet rodes 

de premsa de les dues forces parlamentàries afectades per la suspensió de diputats; 

el 3/24, de sis forces parlamentàries diferents; i 8tv inclou una roda de premsa de C’s. 

Quant a les peticions de penes, TV3, el 3/24, Catalunya Ràdio i RAC1 connecten amb 

les dues declaracions institucionals i amb rodes de premsa d’entitats vinculades al 

debat polític; i pel que fa a la reacció dels partits, TV3 inclou rodes de premsa de 4 

formacions diferents, el 3/24 i RAC1 de 3 cada mitjà, i Catalunya Ràdio, 1. 

  

 

Quadre 11. 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 relacionades amb la instrucció del judici 
per l’1-O 

4,0 4,6 4,0 4,3 4,1 

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 

2,3 2,7 4,5 1,9 3,0 

Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi 

Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn 
1,3 0,8 1,1 0,7 0,9 

Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el 
procés independentista a Catalunya en el marc d’un xat 
corporatiu de la judicatura 

0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 

Debat entorn de les conseqüències polítiques de la 
futura sentència en el judici per l’1-O 

0,4 0,7 1,0 0,4 1,3 

Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la 
inauguració de l’any judicial a la seu del Tribunal 
Suprem de Madrid 

0,2 0,2 0,3 0,9 0,1 

Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena 

davant la justícia belga i el Tribunal Suprem 
-- 0,4 0,1 0,2 0,4 

Total 8,8 10,1 11,6 8,5 10,6 
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Quadre 12. 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 

 Agrupació % 
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TV3 8,8 

Govern de Catalunya 17,6 

PDECAT 14,6 

ERC 11,7 

Ciutadans+Ciudadanos 10,5 

PPC + PP 7,9 

Govern de l’Estat 7,9 

Parlament de Catalunya 6,7 

PSC + PSOE 5,2 

CAT EN COMÚ+IU 3,1 

CUP 2,5 

Òmnium Cultural 2,2 

ANC 2,2 

Govern de les administracions locals catalanes 2,0 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,3 

Altres institucions de la Generalitat 1,0 

Govern de les administracions autonòmiques no catalanes 0,8 

Associació Catalana pels Drets Civils 0,6 

VOX 0,1 

JUNTSxCAT 0,1 

Corts Generals 0,1 

Catalunya Ràdio 10,1 

Govern de Catalunya 19,4 

Govern de l’Estat 18,0 

PDECAT 15,2 

ERC 7,2 

PPC + PP 6,7 

Ciutadans+Ciudadanos 5,8 

PSC + PSOE 5,2 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,6 

CUP 3,9 

Govern de les administracions locals catalanes 3,5 

JUNTSxCAT 2,5 

CAT EN COMÚ+IU 2,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,6 

ANC 1,5 

Òmnium Cultural 1,3 

VOX 0,9 

Parlament de Catalunya 0,3 

Corts Generals 0,1 

TVE Catalunya 11,6 

Govern de l’Estat 16,5 

Ciutadans+Ciudadanos 13,0 

Govern de Catalunya 9,6 

PPC + PP 9,4 

ERC 8,9 

PSC + PSOE 7,6 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 6,7 

CAT EN COMÚ+IU 6,2 

Parlament de Catalunya 5,6 

PDECAT 5,1 

CUP 5,0 

JUNTSxCAT 2,5 

Govern de les administracions locals catalanes 1,7 

Podem + Podemos 1,1 

ANC 1,0 

Corts Generals 0,1 
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Canal/emissora 
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8tv 8,5 

Govern de Catalunya 22,9 

Govern de l’Estat 16,5 

ERC 10,9 

PPC + PP 10,8 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 10,6 

PSC + PSOE 7,5 

Ciutadans+Ciudadanos 7,3 

PDECAT 5,8 

Parlament de Catalunya 2,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,9 

Òmnium Cultural 1,6 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,4 

RAC1 10,6 

Govern de Catalunya 19,4 

Ciutadans+Ciudadanos 12,8 

ERC 11,0 

PPC + PP 8,7 

Govern de l’Estat 8,6 

PSC + PSOE 7,8 

PDECAT 7,1 

CAT EN COMÚ+IU 5,6 

CUP 3,0 

Associació Catalana pels Drets Civils 2,6 

JUNTSxCAT 2,5 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 2,5 

Parlament de Catalunya 2,4 

Òmnium Cultural 2,0 

Govern de les administracions locals catalanes 1,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,4 

VOX 0,8 
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3.1.2 Informacions sobre diferents estratègies polítiques entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

 

Després de dos quadrimestres en què l’atenció informativa s’havia focalitzat en bona 

part en la formació de nous governs a Catalunya i l’Estat espanyol, l’inici del nou curs 

polític al setembre afavoreix que les informacions sobre les diferents estratègies 

polítiques pel que fa al model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol hagi 

esdevingut el segon eix informatiu a la majoria dels mitjans, després dels aspectes 

derivats de la causa judicial entorn del procés independentista. Aquest grup 

d’informacions registren una proporció d’atenció informativa del 6% a TV3 i Catalunya 

Ràdio i una mica més elevada a la resta de mitjans: 7,8% a RAC1, 8,5% a TVE 

Catalunya i 11,1% a 8tv. 

 

Una àmplia diversitat d’elements diferenciats configuren aquest ítem informatiu: el debat 

genèric entorn de les diferents estratègies per abordar el model de relacions Catalunya-

Estat (que inclou des d’apel·lacions al “diàleg” fins a la reivindicació d’una nova aplicació 

de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, entre d’altres); les propostes 

concretes, com la votació d’un nou Estatut o la votació de l’autodeterminació; la reunió 

de l’Espai de Diàleg convocada pel president de la Generalitat; les sessions de control 

de les cambres legislatives als executius estatal i català centrades en la situació política 

a Catalunya i les compareixences públiques dels presidents de tots dos executius que 

aborden aquesta qüestió, etc. Tot i que la majoria dels mitjans analitzats coincideixen a 

prioritzar les informacions al voltant del debat genèric, la característica principal de la 

distribució temàtica en el si d’aquest ítem és la dispersió. 

  

A TV3 hi intervenen 17 agrupacions diferents en el marc d’informacions sobre 

estratègies polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. A 

Catalunya Ràdio i RAC1, el nombre és 16, a TVE Catalunya, 13 i a 8tv, 11. 

 

El protagonisme de Quim Torra i Pedro Sánchez en el marc d’intervencions 

parlamentàries o conferències entorn del model de relacions Catalunya-Estat es 

tradueix en el fet que el Govern de Catalunya i el de l’Estat són les dues principals 

agrupacions per temps de paraula a tots els mitjans i acumulen, conjuntament, una 

tercera part del total a TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, i entorn del 40% a 8tv i 

RAC1. A TV3 i 8tv l’executiu estatal suma més temps que el català i a la resta de 

mitjans es dona la circumstància inversa. 
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Encara en l’àmbit governamental, els informatius diaris de tots els mitjans, excepte els 

territorials de TVE Catalunya, afegeixen la veu de representants d’altres governs 

autonòmics, tot i que en proporcions mínimes en la majoria dels casos. 

 

La suma dels partits polítics és majoritària a quatres dels cinc mitjans analitzats i suposa 

gairebé la meitat del temps de paraula a 8tv. Entre aquestes, les tres forces que 

obtenen més temps varien en cada cas: a TV3 PPC+PP i PSC+PSOE aglutinen, cada 

força, un 12% del temps de paraula i ERC gairebé un 10%; a Catalunya Ràdio, PPC+PP 

i ERC registren proporcions properes a l’11%, i PSC+PSOE, el 9%; a TVE Catalunya, 

PPC+PP i C’s coincideixen a acumular gairebé un 14% cada partit i PSC+PSOE, un 

12%; a 8tv el 14,6% del temps de paraula correspon a PPC+PP,  un 9,6% a C’s i un 

9,1% a PDECAT; i a RAC1 PPC+PP suma el 13%, PSC+PSOE, el 10% i PDECAT 

pràcticament el 8%. 

 

A banda dels punts de vista governamentals i dels partits, tots els mitjans incorporen 

intervencions d’entitats vinculades al debat polític: TV3, Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1 

incorporen temps de paraula d’ANC i/o d’Òmnium Cultural i, TVE Catalunya registra 

temps de Societat Civil Catalana. 

 

El debat estratègic entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol ha 

estat present en nombroses entrevistes, i tots els mitjans analitzats n’inclouen: una 

vintena a TV3 i a RAC1, una desena a Catalunya Ràdio i a 8tv, 7 al 3/24 i 2 a TVE 

Catalunya. La major part dels mitjans han entrevistat representants tant de l’executiu 

català com de l’estatal  (TV3 només el català) en relació amb aquesta qüestió. Això no 

obstant, el gruix de les entrevistes correspon a representants dels partits: TV3 inclou 

entrevistes a membres de les set forces representades al Parlament, RAC1 n’incorpora 

de 6 i d’un partit extraparlamentari (Lliures). Catalunya Ràdio, el 3/24 i 8tv entrevisten 

tres forces parlamentàries cada mitjà (C’s, PSC i PDECAT la ràdio; ERC, PDECAT i 

PSC+Units per Avançar el canal informatiu; i ERC, PPC i PSC en el cas de 8tv) . I a 

TVE Catalunya s’entrevisten representants de C’s i del PSC. 

 

En relació amb aquest ítem informatiu, el 3/24 retransmet íntegrament, i TV3 de forma 

parcial, la conferència “El nostre moment”, del president de la Generalitat, així com la 

roda de premsa de la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, per valorar-la. A més, el 3/24 

emet part d’una altra conferència del president a Euskadi, de l’acte “Sabem on anem”, 

de l’ANC, i connecta amb les rodes de premsa del Govern i dels cinc grups 

parlamentaris que van participar en la reunió de l’Espai de Diàleg.  
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D’altra banda, el programa FAQs de TV3 inclou dos debats en què s’aborden diferents 

estratègies davant el conflicte polític a Catalunya: un al setembre entre dirigents del 

PSC i JUNTSxCAT i un altre al novembre entre un representant de l’executiu català i un 

del PP. 

 

 

Quadre 13. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre diferents estratègies 
polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

Informacions sobre diferents estratègies polítiques 
entorn del model de relacions entre Catalunya i 

l’Estat espanyol 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

8tv RAC1 

Debat genèric entorn de les diferents estratègies 

polítiques en relació amb el procés independentista a 
Catalunya 

1,1 1,3 1,0 2,2 1,6 

Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un 
nou Estatut de Catalunya 

0,7 0,1 0,9 1,5 0,6 

Resums de sessions de control al Govern de l’Estat a 
les Corts Generals centrats en la situació política a 

Catalunya 
0,6 0,4 0,8 2,2 0,6 

Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de 
Diàleg corresponent al 16 de novembre 

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

El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 
4 de setembre la conferència “El nostre moment” 

0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, 
compareix el 12 de desembre al Congrés dels Diputats 

per informar sobre la situació política a Catalunya 
0,5 0,3 1,0 0,8 1,1 

Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada 
entre PDECAT i PSOE que preveia l’inici d’un diàleg 

entre l’Estat i la Generalitat “en el marc de l’ordenament 
jurídic vigent” 

0,4 0,3 0,6 1,5 0,3 

Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la 
Generalitat, Quim Torra, en què apel·lava a la “via 
eslovena” per aconseguir la independència de 

Catalunya 

0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 

Resums de sessions de control al Govern de 
Catalunya al Parlament centrats en el model de 

relacions amb l’Estat espanyol 
0,3 -- 0,6 0,3 0,4 

Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya 

0,3 0,6 0,5 0,5 0,7 

Invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, 

Ana Pastor, al president de la Generalitat, Quim Torra, 
perquè expliqui el seu projecte polític 

0,3 0,6 0,7 -- 0,6 

El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 
14 de novembre la conferència “Catalunya: sobirania, 
democràcia i llibertat” 

0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 

Total 5,9 6,1 8,5 11,1 7,8 
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Quadre 14. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn Informacions 
sobre diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat 
espanyol 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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TV3 5,9 

Govern de l’Estat 20,5 

Govern de Catalunya 14,4 

PPC + PP 12,0 

PSC + PSOE 11,8 

ERC 9,7 

Ciutadans+Ciudadanos 9,4 

PDECAT 7,0 

CAT EN COMÚ+IU 2,8 

CUP 2,4 

Parlament de Catalunya 2,3 

Podem + Podemos 1,8 

JUNTSxCAT 1,5 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

1,2 

Òmnium Cultural 0,9 

Altres institucions de la Generalitat 0,8 

ANC 0,8 

Corts Generals 0,6 

Catalunya Ràdio 6,1 

Govern de Catalunya 19,7 

Govern de l’Estat 14,4 

PPC + PP 11,7 

ERC 10,8 

PSC + PSOE 9,2 

Ciutadans+Ciudadanos 8,8 

PDECAT 7,2 

CAT EN COMÚ+IU 4,0 

CUP 3,5 

Podem + Podemos 2,9 

ANC 2,2 

Òmnium Cultural 1,8 

JUNTSxCAT 1,6 

Corts Generals 0,9 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

0,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 0,6 

TVE Catalunya 8,5 

Govern de Catalunya 17,1 

Govern de l’Estat 15,3 

PPC + PP 13,7 

Ciutadans+Ciudadanos 13,7 

PSC + PSOE 11,8 

ERC 8,2 

PDECAT 7,2 

CAT EN COMÚ+IU 2,8 

Podem + Podemos 2,7 

Corts Generals 2,4 

CUP 1,9 

Parlament de Catalunya 1,9 

Societat Civil Catalana 1,3 

 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

55 

 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 
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8tv 11,1 

Govern de l’Estat 24,4 

Govern de Catalunya 18,1 

PPC + PP 14,6 

Ciutadans+Ciudadanos 9,6 

PDECAT 9,1 

ERC 7,0 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

5,8 

PSC + PSOE 5,5 

Òmnium Cultural 3,6 

Podem + Podemos 1,7 

JUNTSxCAT 0,5 

RAC1 7,8 

Govern de Catalunya 19,3 

Govern de l’Estat 18,8 

PPC + PP 13,3 

PSC + PSOE 10,1 

PDECAT 7,9 

Ciutadans+Ciudadanos 6,9 

ERC 6,4 

Corts Generals 3,5 

JUNTSxCAT 3,5 

CUP 2,2 

Podem + Podemos 1,8 

Parlament de Catalunya 1,7 

VOX 1,3 

CAT EN COMÚ+IU 1,3 

ANC 1,2 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

0,7 
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3.1.3 Informacions entorn dels fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la 

seva commemoració 

 

El conjunt d’informacions relacionades amb els fets esdevinguts a Catalunya la tardor 

del 2017 al voltant de la votació de l’1-O i la seva commemoració després d’un any 

representen el tercer tema més rellevant del quadrimestre a TVE Catalunya, on suposen 

el 6% del total, i a TV3, on signifiquen el 5,1%. A la resta de mitjans, aquest és el quart 

ítem informatiu per atenció informativa, amb proporcions d’entre el 5,3% a 8tv i el 4,2% 

a Catalunya Ràdio. A banda de l’abordatge informatiu en el marc de noticiaris, TV3, el 

3/24, Catalunya Ràdio i RAC1 van emetre programació especial amb motiu del primer 

aniversari de l’1-O. 

 

Els esdeveniments que s’evoquen en aquestes informacions discorren entre la sessió 

del Ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van debatre i 

aprovar les lleis del referèndum i de la transitorietat jurídica, i els fets derivats del debat 

general al Parlament del 26 i 27 d’octubre, que van desembocar en la convocatòria 

d’eleccions i l’aplicació de l’article 155. També s’hi inclouen els aldarulls que es van 

produir durant la jornada de commemoració del primer aniversari de l’1-O. 

 

Tots els mitjans coincideixen a atorgar el pes percentual més elevat a les informacions 

que se centren en el record i la commemoració de la jornada de 1-O, que suposa la 

meitat del temps dedicat al relat dels fets de fa un any a Catalunya Ràdio, a prop del 

40% a TV3, TVE Catalunya i RAC1i el 30% a 8tv. 

 

En canvi, no hi ha unanimitat pel que fa al segon tema. TV3, Catalunya Ràdio i 8tv 

focalitzen més la seva atenció informativa en les informacions entorn de l’operació 

policial Anubis del 20 de setembre de 2017 davant la conselleria d’Economia, i RAC1 

destaca la informació relativa a la sessió del Ple dels dies 6 i 7 de setembre. A TVE 

Catalunya, en canvi, el segon grup d’informacions el constitueixen les relatives als 

aldarulls en actes de commemoració de l’1-O, un tema que a TV3 hi té poc pes. Aquests 

aldarulls i d’altres van generar, en dies posteriors, opinions contraposades entorn dels 

protocols d’actuació del Mossos d’Esquadra. De fet, les informacions centrades en 

l’actuació dels Mossos davant els aldarulls durant la jornada de commemoració del 

primer aniversari de l’1-O suposen a TV3 el 16% del conjunt d’informacions sobre els 

protocols d’actuació del cos policial en manifestacions i actes de protesta i, en canvi, no 

se’n registren a la mostra analitzada de TVE Catalunya (vegeu l’epígraf 3.1.10). 
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TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya coincideixen a incloure informacions on es 

rememora la manifestació organitzada per Societat Civil Catalana a Barcelona el 8 

d’octubre de 2017, tot i que amb un pes relatiu considerablement diferent (0,1% als 

mitjans de la CCMA i 0,8% a TVE Catalunya). 

 

La distribució del temps de paraula en el marc d’aquestes informacions posa de 

manifest que TV3 és el mitjà amb més diversitat de veus, ja que compta amb 19 

agrupacions diferents amb temps de paraula; Catalunya Ràdio atorga temps de paraula 

a un total de 17 agrupacions; RAC1, a 16; TVE Catalunya, a 15; i 8tv, a 13. 

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació que registra una proporció de temps de paraula 

més elevada a la major part dels mitjans analitats: TV3 (15,1%), Catalunya Ràdio i TVE 

Catalunya (entorn del 20%) i RAC1 (17,5%). 

 

En el cas de l’executiu estatal, en canvi, s’observen dades molt dispars entre mitjans, 

entre el 12,4% a TVE Catalunya i l’1,8% a TV3. Cal matissar que aquestes dades 

corresponen a l’executiu estatal d’un partit polític diferent al que governava durant la 

tardor de 2017. 

 

També es detecta un pes percentual de les entitats vinculades al debat polític 

comparativament superior al que registren en altres ítems informatius, ja que aglutinen 

entorn del 13% a TVE Catalunya i RAC1, entorn del 20% a TV3 i Catalunya Ràdio i el 

30% a 8tv. Entre les entitats, predomina majoritàriament el temps d’aquelles amb un 

paper destacat en la commemoració dels fets associats a l’1-O (ANC, Òmnium i 

l’Associació Catalana pels Drets Civils). A TVE Catalunya, en canvi, Òmnium Cultural i 

l’ANC registren una dada percentual conjunta equivalent a la de Societat Civil Catalana. 

 

L’agrupació de partits que registra més temps varia en funció del mitjà: a TV3, tant C’s 

com ERC registren percentatges similars (10% cada partit); a Catalunya Ràdio, ERC i 

PDECAT també comparteixen una proporció semblant (entorn del 9%), a TVE 

Catalunya, PPC+PP i C’s se situen al capdavant amb un pes equivalent (14% i 13%, 

respectivament), a 8tv destaca la dada de PPC+PP (14,4%) i, a RAC1, C’s i PDECAT 

registren un 10% cada partit. 

  

La cobertura informativa dels tres mitjans de la CCMA i la de RAC1 inclou també, en 

relació amb la commemoració dels fets entorn de l’1-O del 2017, connexions en directe 

amb actes de diferent índole (el 3/24 en fa 11, TV3 en registra 10, Catalunya Ràdio 

conté 5 i,  RAC1, 4). TV3 i el 3/24 retransmeten actes i/o rodes de premsa de C’s, PPC, 
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la CUP, l’ANC i Òmnium Cultural, el sindicat policial JUSAPOL i Arran, així com un acte 

commemoratiu al municipi de Sant Julià de Ramis. D’altra banda, les dues televisions de 

la CCMA també retransmeten un total de tres declaracions institucionals del president 

Quim Torra (el 20 de setembre, l’1 d’octubre i el 27 d’octubre) i un acte “de suport a les 

persones afectades per l’1-O” al Palau de la Generalitat. Les dues emissores de ràdio, 

en canvi, focalitzen la seva atenció en les tres declaracions institucionals del Govern de 

Catalunya i en l’acte a Sant Julià de Ramis i, Catalunya Ràdio, afegeix una atenció als 

mitjans d’Òmnium Cultural. 

 

Els fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 s’han abordat també en el marc de 4 

debats, 2 a TV3 (el 6 de setembre) i 2 a Catalunya Ràdio (els dies 7 i 20 de setembre). 

En el conjunt d’aquests debats, tots dos mitjans registren la participació de tot l’arc 

parlamentari. 

 

La rellevància informativa del relat dels esdeveniments que van marcar la política 

catalana la tardor del 2017 es posa de manifest, sobretot, pel fet de ser l’ítem informatiu 

que protagonitza un nombre més elevat d’entrevistes aquest quadrimestre: 32 a TV3, 28 

a Catalunya Ràdio, 15 al 3/24, 19 a RAC1, 11 a 8tv i 2 a TVE Catalunya. De l’anàlisi de 

les veus entrevistades en destaca la presència, més elevada que en altres temàtiques, 

d’entitats vinculades al debat polític, sobretot, l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació 

Catalana pels Drets Civils. Societat Civil Catalana ha estat entrevistada tant a TV3 com 

al 3/24. Quant al nombre d’agrupacions de partit diferents que entrevista cada mitjà a 

TV3 és de 6, a RAC1, de 5, a 8tv, de 4, al 3/24, de 3 i a TVE Catalunya, de 2. En aquest 

marc, a TV3 i Catalunya Ràdio tres quartes parts de les entrevistes a representants dels 

partits ho són de forces polítiques amb persones empresonades o a l’estranger arran de 

l’1-O, el 60% a 8tv i el 50% a Catalunya Ràdio i TVE Catalunya. 
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Quadre 15. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn dels fets esdevinguts al 
voltant de l’1-O de 2017 i la seva commemoració 

Informacions entorn dels fets esdevinguts al voltant 
de l’1-O de 2017 i la seva commemoració 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 1,9 2,1 2,3 1,6 1,8 

Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 

20 de setembre de 2017 
1,0 0,6 0,5 1,4 0,5 

Informacions entorn dels fets derivats del debat 
general al Parlament de Catalunya del 26 i 27 
d’octubre de 2017 

0,8 0,4 0,7 0,3 0,5 

Informacions entorn de l’empresonament de Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart el 16 d’octubre de 2017 

0,8 0,4 0,4 1,0 0,5 

Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament 
de Catalunya del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es 

van debatre i aprovar les lleis del Referèndum i de la 
Transitorietat Jurídica 

0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 

Aldarulls durant la jornada de commemoració del 
primer aniversari de l’1-O 

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

Informacions entorn de la manifestació organitzada 
per Societat Civil Catalana sota el lema “Prou! 
Recuperem el seny” a Barcelona el 8 d’octubre de 2017 

0,1 0,1 0,5 -- -- 

Informacions entorn del Ple del Parlament del 10 
d’octubre de 2017 en què Carles Puigdemont va 

declarar la independència per, tot seguit, suspendre-la 
de manera temporal 

-- -- 0,2 -- -- 

Total 5,1 4,2 6,0 5,3 4,5 
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Quadre 16. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn dels fets 
esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la seva commemoració 
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% de temps de 
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TV3 5,1 

Govern de Catalunya 15,1 

Ciutadans+Ciudadanos 10,4 

ERC 10,1 

PSC + PSOE 7,4 

ANC 6,8 

PPC + PP 6,8 

Òmnium Cultural 6,4 

JUNTSxCAT 5,4 

CUP 5,3 

PDECAT 4,6 

Associació Catalana pels Drets Civils 4,3 

Govern de les administracions locals catalanes 4,2 

Parlament de Catalunya 3,8 

Altres institucions de la Generalitat 3,4 

Govern de l’Estat 1,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,6 

CAT EN COMÚ+IU 1,3 

Societat Civil Catalana 0,8 

Corona 0,4 

Catalunya Ràdio 4,2 

Govern de Catalunya 20,0 

ERC 9,0 

PDECAT 8,7 

Òmnium Cultural 8,2 

ANC 8,0 

PPC + PP 7,9 

Ciutadans+Ciudadanos 6,1 

Govern de l’Estat 5,3 

JUNTSxCAT 4,8 

CUP 4,7 

Associació Catalana pels Drets Civils 3,4 

Govern de les administracions locals catalanes 3,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 3,0 

PSC + PSOE 2,2 

Societat Civil Catalana 2,0 

Altres institucions de la Generalitat 1,7 

Corona 1,7 

TVE Catalunya 6,0 

Govern de Catalunya 19,7 

PPC + PP 14,5 

Ciutadans+Ciudadanos 13,2 

Govern de l’Estat 12,4 

PDECAT 7,0 

Societat Civil Catalana 6,6 

PSC + PSOE 5,2 

ERC 4,0 

Òmnium Cultural 4,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,9 

ANC 2,7 

JUNTSxCAT 2,2 

CUP 2,2 

Parlament de Catalunya 1,6 

Corona 0,6 
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8tv 5,3 

ANC 18,7 

Govern de Catalunya 15,8 

PPC + PP 14,4 

Òmnium Cultural 11,5 

Ciutadans+Ciudadanos 7,8 

PDECAT 7,8 

Govern de les administracions locals catalanes 4,9 

Parlament de Catalunya 4,3 

CUP 3,9 

Govern de l’Estat 3,1 

Corona 3,1 

PSC + PSOE 2,7 

ERC 1,9 

RAC1 4,5 

Govern de Catalunya 17,5 

Ciutadans+Ciudadanos 10,3 

PDECAT 10,0 

PPC + PP 7,5 

Govern de l’Estat 6,4 

CAT EN COMÚ+IU 6,3 

ERC 6,0 

Parlament de Catalunya 5,5 

Associació Catalana pels Drets Civils 4,8 

CUP 4,7 

Òmnium Cultural 4,6 

ANC 4,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,2 

PSC + PSOE 4,1 

Govern de les administracions locals catalanes 2,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,3 
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3.1.4 Informacions sobre aspectes derivats de la crisi econòmica 

 

El temps de notícia dedicat als diversos aspectes derivats de la crisi econòmica i 

financera varia percentualment en funció de cada mitjà: a TV3, les informacions que 

al·ludeixen a aquest ítem informatiu suposen el 4,7% del temps total, a 8tv, el 4%, a 

Catalunya Ràdio, el 3,4%, a RAC1, el 3,1% i a TVE Catalunya, el 2,5%. 

 

Aquest quadrimestre, i dins del marc de les informacions sobre la crisi econòmica, les 

demandes de reversió de les reduccions pressupostàries implementades per les 

administracions públiques configuren el primer tema per temps de notícia en tots els 

mitjans analitzats. A TVE Catalunya, TV3 i Catalunya Ràdio, el segon ítem que acumula 

més atenció mediàtica entre les peces que aborden els aspectes diversos de la crisi 

econòmica és el debat entorn de l’accés a l’habitatge i els desnonaments. Aquest tema 

se situa en tercer lloc per temps a 8tv i RAC1, on les informacions sobre l’evolució de 

l’atur i les mesures per reduir-lo registren uns percentatges lleugerament superiors. 

 

En relació amb la diversitat de veus, TV3 és el mitjà que més agrupacions diferents 

inclou en les seves informacions, amb un total de 13. La segueixen Catalunya Ràdio i 

TVE Catalunya, amb 9 cadascuna, RAC1 amb 8 i 8tv amb 6.  

 

En el conjunt d’aquestes informacions, el temps de paraula correspon principalment a 

agrupacions de caràcter governamental en tots els mitjans analitzats, atès que el volum 

de les notícies en què es debat sobre la gestió de les polítiques públiques és el més 

elevat. El temps d’aquestes agrupacions suposa el 89,6% del total del temps de paraula 

a RAC1, el 84,3% a Catalunya Ràdio, el 83,9% a 8tv, el 78,6% a TV3 i el 62,6% a TVE 

Catalunya. En tots els mitjans, tret de TVE Catalunya, l’executiu català és qui aplega 

més temps, principalment inscrit en informacions sobre les demandes per revertir les 

reduccions pressupostàries. A TVE Catalunya és el Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona qui ocupa la primera posició per temps d’intervenció, la majoria de les quals 

són en relació amb les polítiques d’habitatge del consistori. 

 

Així mateix, les protestes i les vagues del sector públic són abordades en entrevistes a 

TV3 (9), Catalunya Ràdio (4), TVE Catalunya (2), RAC1 (2), el 3/24 (1) i 8tv (1). El 

Govern de Catalunya, com una de les parts implicades en les negociacions, és 

l’agrupació que protagonitza, en relació amb aquest assumpte, més entrevistes a TV3, 

Catalunya Ràdio, RAC1 i el 3/24. A TVE Catalunya les dues persones entrevistades 

pertanyen a la CUP i a JUNTSxCAT, i a 8tv, a la CUP. A més, la vaga del personal 
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sanitari també és tractada en la retransmissió de dues declaracions davant la premsa de 

membres de l’executiu català al 3/24. 

 

 

Quadre 17. 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 

Demandes de reversió de les reduccions 
pressupostàries implementades per les administracions 

públiques arran de la crisi econòmica  
1,7 1,1 1,1 1,2 1,0 

Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge 1,4 0,7 0,9 0,9 0,7 

Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo  0,8 0,5 0,2 1,0 0,8 

Debat entorn del sistema de pensions a l’Estat 

espanyol  
0,4 0,6 --  0,9 0,2 

Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera 

mundial 
0,2 0,2 0,3  -- 0,2 

Debat polític i social entorn dels procediments de 
desnonament 

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

Dades del dèficit de les administracions públiques i 

mesures per reduir-lo 
--  --   -- --  0,2 

Total 4,7 3,4 2,5 4,0 3,1 
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Quadre 18. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre aspectes 
derivats de la crisi econòmica 
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TV3 4,7 

Govern de Catalunya 42,9 

Govern de l’Estat 14,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 13,1 

PSC + PSOE 7,0 

Govern de les administracions locals catalanes 6,1 

Ciutadans+Ciudadanos 5,0 

CAT EN COMÚ+IU 2,4 

ERC 2,2 

PPC + PP 2,0 

Organismes de la Unió Europea 1,6 

PDECAT 1,3 

JUNTSxCAT 1,0 

Equo 0,6 

Catalunya Ràdio 3,4 

Govern de Catalunya 30,6 

Govern de l’Estat 23,1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 21,1 

Govern de les administracions locals catalanes 9,5 

PSC + PSOE 6,6 

PDECAT 3,7 

CAT EN COMÚ+IU 2,3 

CUP 2,1 

Podem + Podemos 1,0 

TVE Catalunya 2,5 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 35,5 

Govern de Catalunya 27,1 

Ciutadans+Ciudadanos 14,0 

ERC 6,0 

JUNTSxCAT 5,4 

PSC + PSOE 5,0 

CAT EN COMÚ+IU 3,3 

CUP 2,7 

PDECAT 1,0 

8tv 4,0 

Govern de Catalunya 44,6 

Govern de l’Estat 27,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 11,6 

JUNTSxCAT 7,9 

PDECAT 4,5 

Ciutadans+Ciudadanos 3,7 

RAC1 3,1 

Govern de Catalunya 49,2 

Govern de l’Estat 22,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 12,2 

Organismes de la Unió Europea 5,8 

JUNTSxCAT 3,8 

PDECAT 2,8 

Podem + Podemos 1,9 

PSC + PSOE 1,9 
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3.1.5 Informacions sobre casos de presumpta corrupció 

 

Entre el setembre i el desembre, les notícies entorn dels casos de presumpta corrupció 

ocupen un lloc rellevant per temps en els informatius dels mitjans analitzats. L’atenció 

mediàtica sobre aquest ítem suposa el 8,2% del total de les informacions de la mostra a 

8tv, entorn del 5,5% a RAC1 i Catalunya Ràdio, el 4,3% a TV3 i el 2,6% a TVE 

Catalunya. 

 

Tot i que es registra una diversitat àmplia en el nombre de temes tractats en relació amb 

el debat entorn de la percepció de la corrupció, són dos grans ítems els que concentren, 

en aproximadament dos terços del temps total, l’agenda informativa de tots els mitjans 

analitzats. D’una banda, el conjunt de notícies que aborden presumptes irregularitats en 

relació amb la trajectòria acadèmica de dirigents polítics de diversos partits, 

concentrades en dues setmanes del mes de setembre. De l’altra, les informacions que 

giren entorn de la difusió de gravacions de suposades converses privades mantingudes 

entre càrrecs públics i l’excomissari José Manuel Villarejo. En aquest darrer cas, les 

informacions es localitzen entre el setembre i el novembre. 

 

De manera més concreta, la informació sobre la dimissió de María Dolores de Cospedal 

arran de la difusió d’unes gravacions de converses privades, enregistrades el juliol del 

2009, entre l’exsecretària general del PP i l’excomissari Villarejo és la que aglutina més 

temps a TV3, 8tv i RAC1. Per la seva banda, les notícies de la mostra analitzada que 

fan referència a les presumptes irregularitats en l’autoria de la tesi del president del 

Govern de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez, ocupen el primer lloc per temps a 

Catalunya Ràdio i a TVE Catalunya. A més d’aquestes dues informacions, a TV3, el 

segon grup de notícies que acumulen més temps són les que al·ludeixen als 

mecanismes de control per evitar casos de corrupció, sobretot pel que fa a la limitació 

dels aforaments de càrrecs públics. A 8tv i a TVE Catalunya també registren un volum 

de temps de notícia significatiu les que tracten la polèmica sobre la difusió d’unes 

gravacions corresponents a dues converses privades de l’any 2009 entre la ministra de 

Justícia, Dolores Delgado, i José Manuel Villarejo. Així mateix, destaquen per temps a 

8tv i a RAC1 les notícies entorn de la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats 

sobre el presumpte finançament il·legal del PP. 

 

Pel que fa al temps de paraula, TV3 és el mitjà que ofereix un ventall més ampli 

d’agrupacions, amb un total de 15 veus diferents. La segueix Catalunya Ràdio amb 13, 

8tv i RAC1 amb 10 cadascuna i TVE Catalunya amb  9. En tots els mitjans, PPC+PP i el 

Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez són les agrupacions que sumen més 
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temps, intercanviant-se l’odre segons el mitjà. Representants del Partit Popular ocupen 

el primer lloc a TV3 i a RAC1 i la major part de les seves intervencions s’inscriuen en les 

notícies que tracten la dimissió de María Dolores de Cospedal i els treballs de la 

Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats sobre el presumpte finançament 

il·legal del PP. Aquestes informacions també acumulen la majoria de les intervencions 

de PPC+PP en gairebé la resta de mitjans. A Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i 8tv el 

Govern de l’Estat és qui ocupa la primera posició per temps de paraula, tot i que amb 

uns percentatges similars als registrats pel PPC+PP. Tots els canals i les emissores 

coincideixen a emmarcar les intervencions de l’executiu estatal fonamentalment en 

peces que fan referència a la polèmica entorn de la difusió de les gravacions de les 

converses entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado i l’excomissari José Manuel 

Villarejo.  

 

A més dels informatius diaris, els presumptes casos de corrupció s’aborden igualment 

mitjançant retransmissions. El 3/24 ha ofert de manera parcial 3 sessions diferents de la 

Comissió d’Investigació del Congrés sobre el presumpte finançament il·legal del Partit 

Popular, una de la Comissió de Justícia en què compareix la ministra Dolores Delgado, 

una sessió de la Comissió d’investigació sobre el finançament dels partits polítics del 

Senat, una altra de manera íntegra de la Comissió de Cultura del Parlament en què 

intervé la consellera Laura Borràs i, parcialment, una sessió del judici per la gestió de 

Catalunya Caixa a l’Audiència de Barcelona.  El 3/24 emet també una roda de premsa 

de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, i una altra roda de premsa del ministre de 

Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque. Pel que fa a TV3, aquesta cadena 

ofereix parcialment dues sessions de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 

finançament il·legal del Partit Popular. RAC1 també emet una sessió de la mateixa 

comissió d’investigació, dues rodes de premsa de la ministra de Sanitat i una atenció als 

mitjans del president del PP, Pablo Casado. Quant a Catalunya Ràdio, aquesta 

emissora retransmet íntegrament una roda de premsa de la ministra Carmen Montón i, 

parcialment, una sessió de la Comissió sobre el presumpte finançament il·legal del PP. 

 

I pel que fa a les entrevistes en què es tracta la temàtica d’aquest ítem informatiu, RAC1 

en registra 4 (3 a representants del Govern de Catalunya i 1 del Govern de l’Estat); TV3, 

3 (a representants del Govern de Catalunya, del de l’Ajuntament de Barcelona i d’ERC); 

Catalunya Ràdio, altres 3 (a membres del Govern de Catalunya, del de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la Diputació de Lleida); el 3/24, a un representant de l’executiu català i 

8tv, a un diputat al Congrés d’ERC. 
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Quadre 19. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre informacions sobre casos de 
presumpta corrupció 

Informacions sobre casos de presumpta corrupció TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Dimissió de María Dolores de Cospedal per la difusió 
d’unes gravacions de converses privades, enregistrades 
el juliol 2009, entre l’exsecretària general del PP i 
l’excomissari José Manuel Villarejo a la seu del PP del 
carrer de Gènova 

0,8 0,8 -- 1,7 0,9 

Debat entorn dels mecanismes de control i de 
transparència per evitar casos de corrupció política 

0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 

Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari 
digital moncloa.com corresponents a dues converses 
privades de l’any 2009 entre la ministra de Justícia, 
Dolores Delgado, i l’excomissari José Manuel Villarejo 

0,5 0,6 0,4 1,6 0,6 

Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en 
l’autoria de la tesi del president del Govern de l’Estat 
espanyol, Pedro Sánchez 

0,4 1,2 0,6 1,0 0,8 

Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per 
les presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de 
màster de la Universitat Rey Juan Carlos 

0,3 0,3 0,3 0,5 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 president del PP Pablo Casado 

0,3 0,1 -- 0,6 0,4 

Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels 
Diputats sobre el presumpte finançament il·legal del PP  

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

Dimissió del president de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, per presumptes cobraments de comissions en 
adjudicacions i donacions a la fundació CatDem 

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

Polèmica entorn d’unes gravacions a Corinna Sayn-
Wittgenstein en què es revela un presumpte blanqueig 
de diners per part del rei emèrit, Joan Carles I 

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

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, revela que una 
alta directiva d’una multinacional li va oferir d’acabar la 
carrera de Filosofia d’una “manera fàcil” 

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

La rectora de la UAB desmenteix que el president  de 
C’s, Albert Rivera, estigui cursant en l’actualitat un 
doctorat, tal com detalla el web del partit 

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

El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que 
no dimitirà malgrat ser sancionat per la CNMV per l’ús 
informació privilegiada en la venda d’accions d’Abengoa 
quan era conseller de l’energètica 

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

Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la 
compareixença de Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi 
Puigneró arran de la presumpta existència 
d’irregularitats en contractes de la Institució de les 
Lletres Catalanes, quan la consellera n’era directora 

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

El Tribunal de Comptes condemna l’exalcaldessa de 
Madrid Ana Botella i part del seu equip de govern per la 
venda de pisos públics a “fons voltor” per sota del seu 
preu de mercat 

0,1 -- -- -- -- 

Presumpta trama de prejubilacions il·legals en 
expedients de regulació d’ocupació vinculats a la 
Direcció General de Treball i Seguretat Social de la 
Junta d’Andalusia 

0,1 -- -- -- -- 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

70 

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i tres tinents d’alcalde 
de la Paeria declaren davant el jutjat per presumptes 
irregularitats a l’empresa municipal d’urbanisme, arran 
d’una denúncia presentada pel Grup Municipal del 
PDECAT 

0,1 -- -- -- -- 

Diversos mitjans publiquen que la secretària d’Estat per 
a l’Esport, María José Rienda, hauria eludit impostos a 
través d’una societat instrumental 

0,1 -- -- -- -- 

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro 
Duque, compareix davant la premsa en relació amb una 
informació d’OKDiario segons la qual hauria eludit 
impostos corresponents a una segona residència a 
través d’una societat instrumental 

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

Carina Mejías atribueix a un “error terminològic” el fet 
que, en el seu CV del web de l’Ajuntament de Barcelona, 
hi constés un màster i un postgrau que no ha cursat 

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

Cas Inipro -- -- -- -- 0,4 

Cas Petrum -- 0,1 -- -- -- 

Una investigació de la Guàrdia Civil conclou que càrrecs 
directius de la Junta d’Andalusia es van gastar 32.000 
euros públics en prostíbuls 

-- -- -- 0,2 -- 

Total 4,3 5,2 2,6 8,2 5,5 
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Quadre 20. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre casos de 
presumpta corrupció 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
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TV3 4,3 

PPC + PP 32,1 

Govern de l’Estat 17,5 

Ciutadans+Ciudadanos 12,5 

Podem + Podemos 7,5 

PSC + PSOE 7,0 

ERC 5,2 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,8 

Govern de les administracions locals catalanes 3,8 

Govern de Catalunya 3,5 

PDECAT 2,2 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

2,1 

Altres institucions de la Generalitat 0,8 

JUNTSxCAT 0,8 

CAT EN COMÚ+IU 0,6 

Govern de les administracions locals no catalanes 0,6 

Catalunya Ràdio 5,2 

Govern de l’Estat 35,7 

PPC + PP 29,2 

Ciutadans+Ciudadanos 9,3 

Govern de Catalunya 5,2 

Podem + Podemos 4,3 

PSC + PSOE 3,6 

ERC 3,3 

Govern de les administracions locals catalanes 2,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,2 

Altres institucions de la Generalitat 2,0 

PDECAT 1,3 

Foro Asturias 1,0 

Nueva Canarias 0,4 

TVE Catalunya 2,6 

Govern de l’Estat 25,3 

PPC + PP 23,8 

Ciutadans+Ciudadanos 19,1 

Govern de Catalunya 8,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 8,8 

Podem + Podemos 4,7 

Altres institucions de la Generalitat 4,4 

ERC 3,5 

Nueva Canarias 1,5 

8tv 8,2 

Govern de l’Estat 34,0 

PPC + PP 32,8 

Podem + Podemos 8,0 

PSC + PSOE 4,7 

Ciutadans+Ciudadanos 4,7 

ERC 4,5 

Govern de Catalunya 4,1 

Nueva Canarias 3,8 

Govern de les administracions locals catalanes 1,8 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

1,7 

RAC1 5,5 

PPC + PP 38,1 

Govern de l’Estat 23,6 

Ciutadans+Ciudadanos 8,3 

Govern de Catalunya 7,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 6,5 

Podem + Podemos 4,7 

Govern de les administracions locals catalanes 3,9 

PSC + PSOE 3,3 

ERC 3,0 

Nueva Canarias 0,6 
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3.1.6 Informacions entorn de les reunions entre el Govern de Catalunya i el 

Govern de l’Estat 

 

Aquest quadrimestre les informacions en què es concreta el diàleg institucional entre el 

Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat es continuen situant en un lloc destacat de 

l’agenda informativa dels cinc mitjans analitzats (especialment a TVE Catalunya i 8tv), 

després que, el quadrimestre passat, la coincidència en el temps de la nova 

configuració de tots dos executius li hagués donat una rellevància mediàtica específica.  

 

Entre setembre i desembre, l’atenció informativa pivota, sobretot, entorn de la reunió 

entre Pedro Sánchez i Quim Torra i altres membres de tots dos executius el 20 de 

desembre al Palau de Pedralbes de Barcelona. Així, el sumatori de les informacions 

prèvies on es debat sobre el format i els continguts de la trobada, les referides al 

desenvolupament de la jornada esmentada i les que, en dies posteriors, encara fan 

referència a les qüestions que s’hi van abordar, suposen gairebé el 90% del temps de 

notícia referit al diàleg institucional Estat-Generalitat a TV3, TVE Catalunya i RAC1 i 

dues terceres parts a Catalunya Ràdio i 8tv.  

 

Les veus dels dos interlocutors (Govern de Catalunya i Govern de l’Estat) són les 

principals a tots els mitjans i suposen, conjuntament, la major part del temps de paraula: 

el 53% a TVE Catalunya, el 60% a RAC1, gairebé el 70% a TV3 i Catalunya Ràdio, i 

prop del 80% a 8tv.  

 

A TV3, Catalunya Ràdio i TVE Catalunya tots dos executius registren proporcions molt 

similars, tot i que el Govern de Catalunya és qui suma més en els tres casos. A 8tv i 

RAC1, l’executiu estatal és la principal agrupació amb més de 10 punts de diferència 

amb el Govern de Catalunya. 

 

En l’àmbit dels partits, les veus principals corresponen a forces que s’han mostrat 

crítiques amb les reunions del 20 de desembre: a la majoria dels mitjans, l’agrupació 

que suma més temps és PPC+PP i, a TVE Catalunya, ho és C’s.  

 

En termes globals, la pluralitat de punts de vista es concreta en la presència d’11 

agrupacions diferents a TV3, 10 a TVE Catalunya, 9 a RAC1, 8 a Catalunya Ràdio i 4 a 

8tv. 

 

A banda de l’abordatge en el marc de notícies, el 3/24, Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1 han 

complementat la cobertura informativa amb la connexió en directe amb les rodes de 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

74 

premsa tant d’Elsa Artadi (Govern de Catalunya) com de Meritxell Batet (Govern de 

l’Estat) per valorar la trobada del 20D. 

 

A més, en relació amb altres reunions entre tots dos executius, el 3/24 retransmet: la 

compareixença de Meritxell Batet davant la Comissió de Política Territorial del Congrés 

per informar dels continguts de la reunió de la Comissió bilateral Estat-Generalitat d’1 

d’agost passat; la roda de premsa conjunta del ministre i del conseller d’Interior 

posteriors a la reunió de la Junta de Seguretat; i la roda de premsa del vicepresident del 

Govern de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda per valorar la reunió de la 

Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. 

 

Tots els mitjans, a excepció de TVE Catalunya, registren entrevistes en què s’aborda el 

diàleg institucional entre tots dos governs (Catalunya Ràdio, 6; 8tv, 5; TV3 i RAC1, 4 

cada mitjà; i el 3/24 un total de 3) i la major part de les persones entrevistades són, en 

tots els casos, membres de l’executiu català. No obstant això, els quatre mitjans 

entrevisten també representants d’alguna força política, diferent en cada cas. A RAC1 

també es comptabilitza una entrevista a una representant de l’altre executiu que 

protagonitza la interlocució, el de l’Estat. 

 

Quadre 21. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de les reunions entre el 
Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 

Informacions entorn de les reunions entre el Govern 
de Catalunya i el Govern de l’Estat 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions entorn de les reunions entre Pedro 

Sánchez i Quim Torra, i entre altres membres dels 
executius de l’Estat i de la Generalitat, el  20 de 
desembre a Barcelona 

3,2 1,8 4,7 3,3 2,8 

Informacions sobre les reunions de la Junta de 
Seguretat de Catalunya i de la Comissió Mixta de 
Seguretat Estat-Generalitat 

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

Informacions sobre diverses reunions bilaterals entre 

membres dels executius estatal i català 
0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 

Total 3,7 2,6 5,5 4,9 3,1 
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Quadre 22. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de les 
reunions entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 
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TV3 3,7 

Govern de Catalunya 35,7 

Govern de l’Estat 33,9 

PPC + PP 8,9 

Ciutadans+Ciudadanos 6,5 

CAT EN COMÚ+IU 6,5 

PSC + PSOE 3,0 

CUP 1,5 

PDECAT 1,2 

Podem + Podemos 1,0 

ERC 1,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 0,6 

Catalunya Ràdio 2,6 

Govern de Catalunya 34,8 

Govern de l’Estat 33,7 

PPC + PP 15,1 

PSC + PSOE 7,1 

ERC 3,5 

JUNTSxCAT 2,8 

Òmnium Cultural 1,8 

ANC 1,2 

TVE Catalunya 5,5 

Govern de Catalunya 28,6 

Govern de l’Estat 24,5 

Ciutadans+Ciudadanos 11,2 

PPC + PP 9,4 

PSC + PSOE 9,2 

Podem + Podemos 7,7 

JUNTSxCAT 4,6 

CUP 2,4 

ERC 1,9 

CAT EN COMÚ+IU 0,6 

8tv 4,9 

Govern de l’Estat 46,0 

Govern de Catalunya 31,5 

PPC + PP 18,1 

Podem + Podemos 4,5 

RAC1 3,1 

Govern de l’Estat 35,4 

Govern de Catalunya 23,8 

PPC + PP 18,3 

Ciutadans+Ciudadanos 5,2 

ERC 5,1 

PDECAT 3,9 

JUNTSxCAT 3,8 

CAT EN COMÚ+IU 2,9 

Podem + Podemos 1,6 
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3.1.7 Informacions entorn dels pressupostos generals de l’Estat per al 2019 

 

L’atenció mediàtica sobre els pressupostos generals de l’Estat se situa percentualment 

per sobre del 3% respecte del total de la informació analitzada del quadrimestre en tots 

els mitjans, tot i que és TVE Catalunya qui li dedica més temps, amb un 5,3%. 

 

En tots els canals i les emissores, les informacions entorn de l’eventual suport als 

comptes de l’Estat per part d’ERC i del PDECAT són les que aglutinen més temps de 

notícia, sobretot a TVE Catalunya. La tramitació parlamentària del Projecte de llei de 

pressupostos, principalment pel que fa a les iniciatives de PP i C’s que la bloquegen a la 

Mesa del Congrés i al Senat, és l’altre tema que obté més atenció mediàtica en tots els 

mitjans, amb l’excepció de TVE Catalunya. En aquest darrer canal les informacions que 

guarden relació amb els suports parlamentaris dels diferents grups als pressupostos 

generals i amb un eventual avançament electoral són les que se situen en segon lloc 

per temps. 

 

Pel que fa al temps de paraula, TV3 registra intervencions de 13 veus diferents en 

relació amb el debat pressupostari, TVE Catalunya i RAC1, de 12, Catalunya Ràdio, de 

10 i 8tv, de 7. L’executiu estatal, que és qui presenta el Projecte de llei de pressupostos, 

és l’agrupació que acumula més temps d’intervenció en tots els mitjans. A més 

distància, i en diferents proporcions percentuals segons el canal o l’emissora, se situen 

la resta d’agrupacions, si bé el conjunt de les intervencions de Podem+Podemos i de 

CAT EN COMÚ+IU, que són les formacions que donen suport a l’executiu estatal en 

aquesta qüestió, ocupa el segon lloc per temps en la majoria de mitjans. 

 

Més enllà dels informatius, les negociacions dels pressupostos s’aborden també en 

entrevistes: 12 a TV3, 7 a RAC1, 5 a Catalunya Ràdio, 4 a 8tv i 2 al 3/24 i a TVE 

Catalunya. L’agrupació que comptabilitza més representants entrevistats en relació amb 

els pressupostos estatals a TV3, Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1 és la de CAT EN COMÚ. 

Representants d’aquesta formació apareixen igualment al 3/24 i a TVE Catalunya, en 

una de les dues entrevistes que ofereixen aquests dos canals entorn dels pressupostos 

de l’Estat. 

A més, TV3 i el 3/24 retransmeten una roda de premsa posterior a la reunió de la Mesa 

del Congrés sobre la reforma de la Llei d’estabilitat pressupostària i una altra posterior al 

Consell de Ministres extraordinari sobre el Pla pressupostari 2019. 
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Quadre 23. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn dels pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019 

Informacions entorn dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2019 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i 
PDECAT al Projecte de llei de pressupostos generals 

de l’Estat per al 2019 
1,6 1,6 3,5 1,7 1,5 

Informacions relacionades amb la tramitació 
parlamentària del  Projecte de llei de pressupostos 

generals de l’Estat per al 2019 
1,2 1,2 0,6 1,0 1,1 

Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, i el secretari general de Podemos, Pablo 
Iglesias, en matèria de pressupostos 

0,3 0,2 0,4 0,8 0,3 

Informacions relacionades amb els suports 
parlamentaris al Projecte de llei de pressupostos 

generals de l’Estat per al 2019 i un eventual 
avançament electoral 

0,3 0,4 0,9 0,7 0,2 

Mesures previstes en l’Avantprojecte de llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2019 

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

Total  3,5 3,9 5,3 4,4 3,2 
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Quadre 24. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn dels 
pressupostos generals de l’Estat per al 2019 
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TV3 3,5 

Govern de l’Estat 23,9 

ERC 12,7 

Ciutadans+Ciudadanos 11,2 

Podem + Podemos 10,5 

PPC + PP 10,4 

PDECAT 9,7 

PSC + PSOE 7,6 

CAT EN COMÚ+IU 6,8 

Corts Generals 2,4 

Govern de Catalunya 1,9 

Organismes de la Unió Europea 1,3 

JUNTSxCAT 0,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 0,8 

Catalunya Ràdio 3,9 

Govern de l’Estat 36,1 

Podem + Podemos 13,8 

PDECAT 11,8 

PSC + PSOE 11,5 

PPC + PP 8,0 

Corts Generals 5,2 

Govern de Catalunya 4,8 

Ciutadans+Ciudadanos 3,6 

ERC 3,3 

CAT EN COMÚ+IU 2,1 

TVE Catalunya 5,3 

Govern de l’Estat 27,7 

PSC + PSOE 16,6 

ERC 13,5 

Podem + Podemos 8,7 

CAT EN COMÚ+IU 8,6 

PPC + PP 7,3 

Ciutadans+Ciudadanos 7,0 

PDECAT 5,6 

Govern de Catalunya 2,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,8 

PNB 0,3 

Corts Generals 0,3 

8tv 4,4 

Govern de l’Estat 33,1 

PPC + PP 15,5 

Podem + Podemos 14,3 

Govern de Catalunya 14,0 

ERC 13,4 

Ciutadans+Ciudadanos 5,8 

PDECAT 4,0 

RAC1 3,2 

Govern de l’Estat 30,9 

PPC + PP 9,4 

PSC + PSOE 9,0 

CAT EN COMÚ+IU 8,8 

Ciutadans+Ciudadanos 8,4 

PDECAT 7,8 

Govern de Catalunya 7,0 

Podem + Podemos 6,4 

ERC 5,7 

Units per Avançar 2,7 

Organismes de la Unió Europea 2,1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,8 
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3.1.8 Informacions sobre les eleccions al Parlament d’Andalusia 

 

La proporció de temps de notícia que els mitjans dediquen a les eleccions al Parlament 

d’Andalusia varia significativament d’un mitjà a un altre. Mentre que a 8tv i RAC1 les 

informacions que tracten aquest tema suposen el 4,4% i el 4,1% del total, 

respectivament, a TV3 la xifra és del 3,1%, a Catalunya Ràdio, del 2% i a TVE 

Catalunya, pel seu caràcter de desconnexió territorial, de l’1,1%. 

 

L’aproximació informativa que fan els mitjans analitzats dels tres grans ítems que es 

refereixen a les eleccions andaluses (els actes previs i de la campanya electoral 

mateixa, els resultats i els pactes postelectorals) és també diferent segons el canal o 

emissora. Així, TV3 i Catalunya Ràdio dediquen la meitat del temps de notícia als actes 

dels partits previs a la campanya electoral i als de la campanya mateixa. TVE Catalunya 

aglutina més de tres quartes parts del temps en informacions relacionades amb els 

resultats dels comicis. I a 8tv i a RAC1 el temps de notícia de cada una de les tres grans 

temàtiques relacionades amb les eleccions és similar, si bé a 8tv la que acumula més 

atenció mediàtica és la que fa referència als resultats i a RAC1, la que al·ludeix als 

pactes postelectorals amb vista a la investidura a la presidència de la Junta d’Andalusia. 

 

El mitjà que dona veu a més agrupacions diferents és TV3, amb un total de 13. A TVE 

Catalunya se’n comptabilitzen 11, a 8tv i a RAC1, 10 i a Catalunya Ràdio, 9. En tots els 

mitjans, tret de TVE Catalunya, les formacions que integren candidatures que concorren 

a les eleccions andaluses sumen la majoria del temps de paraula, amb variacions en 

funció de cada mitjà: a TV3 i a Catalunya Ràdio, qui acumula més temps és PSC+PSOE 

mentre que a 8tv i a RAC1 és PPC+PP. Les intervencions de representants polítics 

d’àmbit català es concentren en les peces que fan referència als resultats aconseguits 

per VOX i al seu posicionament respecte dels pactes per a la investidura, incloent-hi 

actors vinculats a la política municipal de Barcelona, com és el cas de la candidatura 

Barcelona Capital Europea. Aquesta particularitat s’accentua a TVE Catalunya, on no es 

registra cap dada sobre la campanya en tractar-se d’una emissió en desconnexió 

territorial, però, en canvi, sí que s’hi aborden les reaccions als resultats i als pactes. En 

aquest darrer tipus d’informació s’inscriu, igualment, la presència de VOX. 

 

A banda de les notícies dels informatius diaris, les eleccions al Parlament andalús han 

estat tractades en retransmissions d’especials informatius amb motiu de la nit electoral a 

TV3, el 3/24 i RAC1. També es registren rodes de premsa de representants polítics 

durant la jornada electoral i el dia posterior a TV3 i al 3/24. 
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Quadre 25. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre les eleccions al Parlament 
d’Andalusia 

Informacions sobre les eleccions al Parlament 
d’Andalusia 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions amb vista a les eleccions i la 
campanya electoral al Parlament d’Andalusia 

1,6 1,1 -- 1,5 1,4 

Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia 0,9 0,6 0,9 1,6 1,1 

Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la 

presidència de la Junta d’Andalusia 
0,6 0,4 0,2 1,3 1,5 

Total  3,1 2,0 1,1 4,4 4,1 
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Quadre 26. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre les eleccions 
al Parlament d’Andalusia 
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TV3 3,1 

PSC + PSOE 24,5 

Ciutadans+Ciudadanos 21,8 

PPC + PP 16,5 

Podem + Podemos 12,4 

VOX 9,7 

PDECAT 3,0 

Altres cambres legislatives 2,7 

Govern de Catalunya 2,2 

ERC 1,7 

Govern de les administracions locals no catalanes 1,6 

CAT EN COMÚ+IU 1,5 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 1,3 

Govern de l’Estat 1,0 

Catalunya Ràdio 2,0 

PSC + PSOE 36,0 

PPC + PP 25,7 

Ciutadans+Ciudadanos 11,7 

VOX 6,0 

Organismes de la Unió Europea 5,7 

Podem + Podemos 5,2 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 4,8 

Barcelona Capital Europea 2,9 

CAT EN COMÚ+IU 2,1 

TVE Catalunya 1,1 

CAT EN COMÚ+IU 16,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 11,5 

PSC + PSOE 11,0 

ERC 11,0 

JUNTSxCAT 10,5 

Barcelona Capital Europea 9,9 

CUP 9,9 

Ciutadans+Ciudadanos 6,8 

PPC + PP 5,2 

Govern de l’Estat 4,7 

VOX 2,6 

8tv 4,4 

PPC + PP 26,6 

PSC + PSOE 19,2 

Ciutadans+Ciudadanos 17,2 

VOX 8,6 

Govern de l’Estat 8,6 

Podem + Podemos 5,2 

Barcelona Capital Europea 4,4 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 4,2 

PDECAT 3,2 

CUP 2,7 

RAC1 4,1 

PPC + PP 28,8 

PSC + PSOE 24,1 

Ciutadans+Ciudadanos 21,9 

VOX 9,6 

Podem + Podemos 4,6 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 2,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,6 

Barcelona Capital Europea 2,0 

Govern de Catalunya 1,8 

CAT EN COMÚ+IU 1,8 
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3.1.9 Informacions entorn de les negociacions per a la sortida del Regne Unit de 

la Unió Europea  

 

En el marc general del relat informatiu entorn de les negociacions per a la sortida del 

Regne Unit de la Unió Europea, el temps de paraula dels actors polítics es concentra 

durant la segona quinzena del mes de novembre i es localitza, majoritàriament, en  

peces informatives centrades en el debat entorn de la sobirania de Gibraltar. 

 

Així, la qüestió del Brexit suposa aquest quadrimestre el 2,4% de les informacions 

analitzades a TV3, el 2,1% a RAC1, l’1,5% a Catalunya Ràdio, el 0,3% a 8tv i no se’n 

comptabilitzen en la mostra analitzada dels informatius territorials de TVE Catalunya.  

 

Tal com es reflecteix en el quadre de temps de paraula, l’executiu estatal i els 

organismes de la UE han estat les veus principals en relació amb aquest tema als 

quatre mitjans. Les dues emissores de ràdio incorporen, en el marc de les notícies 

analitzades, la veu del Parlament de Catalunya i de partits polítics (C’s a Catalunya 

Ràdio i C’s i el PP a RAC1) en relació amb la concreció de la qüestió de Gibraltar en el 

marc de l’acord pel Brexit. 

 

El programa Via lliure de RAC1 emet una entrevista a l’exministre d’Afers Exteriors i 

actual diputat del Grup Parlamentari Popular al Congrés, José Manuel García-Margallo 

on s’aborda l’acord per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.  

 

Quadre 27. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de les 
negociacions per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
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Temps de paraula 
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 TV3 2,4 

Govern de l’Estat 59,5 

Organismes de la Unió Europea 40,5 

Catalunya Ràdio 1,5 

Govern de l’Estat 52,2 

Organismes de la Unió Europea 32,3 

Ciutadans+Ciudadanos 8,5 

Parlament de Catalunya 7,0 

8tv 0,3 Organismes de la Unió Europea 100 

RAC1 2,1 

Organismes de la Unió Europea 38,5 

Govern de l’Estat 35,7 

Ciutadans+Ciudadanos 10,2 

PPC + PP 8,1 

Parlament de Catalunya 7,4 
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3.1.10 Informacions entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en 

manifestacions i actes de protesta 

 

Les notícies sobre el debat entorn dels protocols d’actuació del cos de Mossos 

d’Esquadra en manifestacions i actes de protesta es concentren en dos períodes, entre 

finals de setembre i principis d’octubre, coincidint amb l’aniversari de l’1-O, i a l’inici del 

desembre, durant el pont de la Constitució i de la Puríssima. En els informatius 

analitzats de tots els canals i emissores, l’atenció mediàtica que rep aquesta qüestió se 

situa entorn del 2,5% sobre el total del quadrimestre, amb l’excepció de Catalunya 

Ràdio, on es registra un 1,6%. 

 

El debat que es genera entorn de les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant les 

accions dels CDR en autopistes durant el Pont de la Constitució i de la Puríssima és el 

tema que més temps de notícia aplega dins d’aquest ítem informatiu a 8tv i a TV3. A 

TVE Catalunya, RAC1 i Catalunya Ràdio, la primera posició per temps l’ocupa la 

informació entorn de l’actuació d’aquest cos policial davant manifestants que 

protestaven per unes concentracions a favor de la Constitució espanyola a Terrassa i a 

Girona. A més d’aquests dos temes, a RAC1 també destaca per temps el que fa 

referència als protocols dels Mossos d’Esquadra davant els aldarulls durant la jornada 

de commemoració del primer aniversari de l’1-O i a TVE Catalunya, el que aborda 

l’actuació dels Mossos d’Esquadra en la confluència d’una manifestació convocada per 

Jusapol i una per Arran al centre de Barcelona el 29 de setembre. 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, TV3 presenta 13 agrupacions diferents en la mostra 

analitzada; RAC1, 12, Catalunya Ràdio, 9; 8tv, 7 i TVE Catalunya, 6. Les valoracions del 

Conseller d’Interior i del president de la Generalitat sobre la proporcionalitat de les 

actuacions del cos, així com la resposta dels membres de l’executiu català a la 

demanda d’explicacions per part del Govern de l’Estat sobre el compliment de les 

funcions dels Mossos d’Esquadra, explicarien que l’agrupació Govern de Catalunya se 

situï en aquest ítem en primer lloc per temps de paraula en tots els canals i emissores. 

 

El temps de paraula de les forces polítiques que critiquen les actuacions del Mossos 

d’Esquadra i la gestió que fa del cos l’executiu català varia en funció del mitjà, tant pel 

que fa a l’agrupació que en registra més com a les informacions en què s’inscriuen. Així, 

a TV3 representants de PPC+PP i de Ciutadans+Ciudadanos són els que sumen més 

temps de paraula, majoritàriament en notícies relacionades amb les actuacions dels 

Mossos d’Esquadra davant les accions dels CDR en autopistes. A Catalunya Ràdio, 

PPC+PP se situa com a primera agrupació amb més temps de paraula després de 
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l’executiu català, sobretot en notícies que es refereixen a les actuacions de Terrassa i 

Girona. En canvi, la CUP és la formació política que suma més temps a 8tv i a RAC1, 

sobretot en notícies que al·ludeixen a les actuacions del cos policial a Girona i a 

Terrassa i a la sessió de control al Govern del 12 de desembre al Parlament. Finalment, 

a TVE Catalunya, Ciutadans+Ciudadanos i PSC + PSOE se situen amb un temps de 

paraula gairebé idèntic en la segona posició en aquest ítem, amb totes les intervencions 

emmarcades en la informació sobre la confluència de les manifestacions convocades el 

mateix dia per Jusapol i per Arran al centre de Barcelona. 

 

A banda dels informatius diaris, el 3/24 aborda el debat entorn de les actuacions dels 

Mossos d’Esquadra mitjançant la retransmissió íntegra de la sessió de la Comissió 

d’Interior del Parlament en què compareix el conseller d’Interior per informar dels “fets 

ocorreguts el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018”, de dues atencions als mitjans de 

representants de la CUP i de l’executiu català i de dues rodes de premsa de membres 

de Ciutadans i de la CUP. Aquesta darrera roda és oferta igualment per TV3. A més, 

TV3, el 3/24, Catalunya Ràdio i RAC1 ofereixen una roda de premsa del director general 

de la Policia, Andreu Martínez, en relació amb l’actuació dels Mossos d’Esquadra en les 

concentracions de commemoració de l’1-O. 

 

Quadre 28. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn dels protocols d’actuació 
dels Mossos d’Esquadra en manifestacions i actes de protesta 

Informacions entorn dels protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en manifestacions i actes de 

protesta 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

8tv RAC1 

Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant les accions dels CDR en 
autopistes durant el pont de la Constitució i la 
Puríssima 

0,9 0,3 0,7 1,4 0,5 

Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant manifestants que protestaven per 
unes concentracions a favor de la Constitució 
espanyola a Terrassa i a Girona  

0,6 0,6 0,9 0,6 0,9 

Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant els aldarulls durant la jornada de 
commemoració del primer aniversari de l’1-O 

0,4 0,3 -- 0,1 0,8 

Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en la confluència d’una manifestació 
convocada per Jusapol i una per Arran, el 29 de 

setembre al centre de Barcelona 

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

Resum de la sessió de control al Govern del 12 de 

desembre al Parlament de Catalunya, centrat en les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra davant els talls de 
carreteres dels CDR durant el pont de la Constitució i la 
Puríssima i en les càrregues efectuades a Girona i a 
Terrassa el 6 de desembre 

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

Total 2,3 1,6 2,4 2,6 2,9 
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Quadre 29. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn dels 
protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en manifestacions i actes de protesta 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 
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TV3 2,3 

Govern de Catalunya 36,2 

PPC + PP 11,9 

Ciutadans+Ciudadanos 10,5 

Govern de l’Estat 8,0 

CUP 7,1 

PSC + PSOE 5,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 4,9 

PDECAT 4,9 

ERC 3,1 

VOX 2,6 

Podem + Podemos 2,6 

CAT EN COMÚ+IU 1,5 

PNB 1,2 

Catalunya Ràdio 1,6 

Govern de Catalunya 54,4 

PPC + PP 11,7 

CUP 8,3 

PSC + PSOE 7,6 

Ciutadans+Ciudadanos 6,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,9 

Govern de l’Estat 2,9 

Govern de les administracions locals catalanes 2,2 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,7 

TVE Catalunya 2,4 

Govern de Catalunya 62,0 

Ciutadans+Ciudadanos 12,0 

PSC + PSOE 11,5 

CUP 8,9 

PPC + PP 3,1 

PDECAT 2,6 

8tv 2,6 

Govern de Catalunya 21,6 

CUP 20,7 

PPC + PP 19,8 

PSC + PSOE 12,6 

Ciutadans+Ciudadanos 9,0 

Govern de l’Estat 9,0 

Arran 7,2 

RAC1 2,9 

Govern de Catalunya 39,9 

CUP 13,5 

Govern de l’Estat 12,3 

PPC + PP 9,7 

Ciutadans+Ciudadanos 8,0 

PSC + PSOE 5,9 

JUNTSxCAT 3,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,3 

PDECAT 2,3 

Podem + Podemos 2,0 

ANC 0,7 

Arran 0,6 
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3.1.11 Informacions entorn de la Diada Nacional de Catalunya 2018 

 

El temps proporcional que registren els informatius dels mitjans analitzats per informar 

sobre la Diada Nacional de Catalunya se situa, sobre el conjunt de les notícies del 

quadrimestre, en el 3% a TVE Catalunya, en el 2,1% a TV3, en l’1,6% a RAC1, en 

l’1,2% a 8tv i en el 0,8% a Catalunya Ràdio. 

 

Les informacions sobre la Diada s’articulen principalment sobre tres grans eixos: les que 

guarden relació amb la celebració dels actes institucionals, les que aborden la 

manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en col·laboració amb Òmnium Cultural 

i l’AMI, i les que recullen els actes organitzats pels partits polítics amb motiu de l’11 de 

setembre. Els informatius de TVE Catalunya, Catalunya Ràdio i RAC1 centren 

principalment la seva cobertura en la celebració dels actes institucionals, mentre que 

TV3 i 8tv dediquen més atenció informativa a la manifestació de l’ANC.  

 

En relació amb la diversitat de veus, TV3 atorga temps de paraula a 16 agrupacions 

diferents, TVE Catalunya, a 14, RAC1, a 10, Catalunya Ràdio, a 9 i 8tv, a 7. A més de 

ser la que més agrupacions registra, TV3 és l’única que hi dona cabuda a totes les 

formacions presents en l’arc parlamentari català.  

 

El temps que acumulen les diferents veus varia en funció de cada canal o emissora. A 

TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 el Govern de Catalunya és qui aplega més temps mentre 

que a TVE Catalunya ho és Ciutadans+Ciudadanos. A 8tv, en canvi, PSC+PSOE, 

l’ANC, Ciutadans+Ciudadanos i Govern de l’Ajuntament de Barcelona registren el 

mateix percentatge de temps de paraula. TV3 i 8tv es caracteritzen, a més, per ser els 

mitjans en què més temps de paraula sumen les entitats que organitzen o col·laboren 

en la manifestació “Fem la República catalana”. 

 

Més enllà dels informatius diaris, la Diada també és objecte de diverses retransmissions. 

TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio emeten íntegrament el missatge institucional del 

president de la Generalitat, de manera parcial, l’ofrena floral al monument a Rafael 

Casanova, també parcialment, l’acte “El amor es más fuerte que el odio” de Ciutadans 

amb motiu de la Diada i, de manera íntegra, la manifestació “Fem la República catalana” 

a la Diagonal de Barcelona. RAC1 ofereix íntegrament el missatge institucional del 

president de la Generalitat i la manifestació “Fem la República catalana” i, parcialment, 

l’ofrena floral al monument a Rafael Casanova. A 8tv s’emet en la seva totalitat el 

missatge institucional del president de la Generalitat. 
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S’ha comptabilitzat, a més, un debat en què es tracta la Diada Nacional de Catalunya a 

TV3, 22 entrevistes que s’hi refereixen a Catalunya Ràdio, 9 a TV3, 7 al 3/24 i 4 a TVE 

Catalunya, a 8tv i a RAC1. Les agrupacions amb més representants entrevistats a TV3, 

el 3/24 i RAC1 són les que guarden relació amb la manifestació “Fem la República 

catalana”, és a dir, l’ANC i Òmnium Cultural. A Catalunya Ràdio, representants de la 

CUP són els més entrevistats, mentre que a TVE Catalunya i a 8tv, les quatre persones 

entrevistades pertanyen a agrupacions diferents. 

 

 

Quadre 30. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la Diada Nacional de 
Catalunya 2018 

Informacions entorn de la Diada Nacional de 
Catalunya 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en 

col·laboració amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de 
la Diada 

1,1 0,1 0,2 0,6 0,5 

Celebració dels actes institucionals de la Diada 

Nacional de Catalunya 
0,7 0,4 2,0 0,3 0,8 

Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la 

Diada 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Valoracions polítiques de la celebració de la Diada 0,1 -- 0,4 -- -- 

Total 2,1 0,8 3,0 1,2 1,6 
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Quadre 31. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la Diada 
Nacional de Catalunya 2018 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
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Temps de paraula 
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TV3 2,1 

Govern de Catalunya 22,7 

Ciutadans+Ciudadanos 13,4 

PDECAT 12,5 

Associació Catalana pels Drets Civils 8,3 

ANC 6,1 

Òmnium Cultural 6,1 

ERC 6,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 5,1 

PPC + PP 5,0 

PSC + PSOE 4,6 

Arran 2,4 

Parlament de Catalunya 2,1 

Podem + Podemos 1,7 

Govern de les administracions locals catalanes 1,6 

CUP 1,5 

CAT EN COMÚ+IU 1,0 

Catalunya Ràdio 0,8 

Govern de Catalunya 20,0 

PSC + PSOE 16,8 

Ciutadans+Ciudadanos 14,7 

PDECAT 13,7 

CUP 7,4 

ERC 7,4 

PNB 6,8 

Òmnium Cultural 6,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 6,3 

TVE Catalunya 3,0 

Ciutadans+Ciudadanos 16,5 

PPC + PP 11,7 

Parlament de Catalunya 11,4 

PSC + PSOE 8,4 

CUP 8,1 

ERC 7,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 6,2 

Òmnium Cultural 6,2 

Societat Civil Catalana 6,2 

Govern de les administracions locals catalanes 5,5 

PNB 4,0 

Corts Generals 3,3 

Govern de Catalunya 2,6 

PDECAT 2,2 

8tv 1,2 

PSC + PSOE 15,4 

ANC 15,4 

Ciutadans+Ciudadanos 15,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 15,4 

PPC + PP 13,8 

Òmnium Cultural 13,8 

Govern de Catalunya 10,8 

RAC1 1,6 

Govern de Catalunya 22,5 

Ciutadans+Ciudadanos 21,3 

ANC 10,5 

PSC + PSOE 9,1 

Parlament de Catalunya 9,1 

PPC + PP 7,3 

PDECAT 7,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 6,3 

Òmnium Cultural 3,7 

CUP 3,0 
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3.1.12 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 

 

L’atenció mediàtica sobre els actes de suport a les persones empresonades o  a 

l’estranger arran del procés independentista, així com sobre l’ús de la simbologia política 

en l’espai públic decreix percentualment en tots els informatius dels canals i les 

emissores respecte del quadrimestre passat, que registrava durant el mes d’agost una 

concentració informativa sobretot entorn de les accions d’instal·lació i/o retirada de 

llaços grocs. Aquest quadrimestre, Catalunya Ràdio suma en aquest ítem informatiu un 

3,5% del total de les informacions del període, 8tv, un 2,9%, RAC1, un 2,6%, TV3, un 

2% i TVE Catalunya, un 1,4%. 

 

En el marc d’aquestes notícies, els informatius analitzats de Catalunya Ràdio i TV3 

posen el focus principalment sobre els actes i les mostres de suport dutes a terme per 

col·lectius diversos, com concentracions davant les presons, enganxada de cartells o 

iniciatives com la de “Cims per la Llibertat”. TVE Catalunya aglutina la major part del 

temps en notícies que fan referència a incidents (el llançament de pintura groga a 

l’entrada de l’habitatge del jutge Pablo Llarena i l’arrancada d’una pancarta a favor dels 

presos independentistes a la façana de l’Ajuntament de Cervera). A RAC1 les 

informacions que acumulen més temps són les que tracten les visites de dirigents 

polítics a les persones empresonades o a l’estranger, sobretot pel que fa a la reunió que 

manté Pablo Iglesias amb Oriol Junqueras al centre penitenciari de Lledoners. Per la 

seva banda, 8tv dedica una atenció similar a les visites esmentades més amunt i als 

actes i les mostres de suport a les persones empresonades arran del procés 

independentista. 

 

TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans que més diversitat de veus presenten, amb 17 i 

16 agrupacions diferents, respectivament. A RAC1 obtenen temps de paraula 14 

agrupacions, a 8tv, 11 i a TVE Catalunya, 9.  

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació amb més temps de paraula a TV3, Catalunya 

Ràdio i TVE Catalunya, principalment en relació amb els actes i les mostres de suport a 

les persones que es troben en presó o a l’estranger amb motiu dels fets ocorreguts a 

Catalunya la tardor del 2017. A TV3, on les informacions sobre aquests actes de suport 

són les que tenen més atenció mediàtica, s’hi registra, a més, una presència 

significativa per temps de les associacions que denuncien la presó preventiva de les 

persones encausades pel procés independentista: l’ANC, l’Associació Catalana pels 
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Drets Civils i Òmnium Cultural. Les dues darreres entitats obtenen igualment temps de 

paraula en els informatius analitzats de Catalunya Ràdio i de RAC1, mentre que a TVE 

Catalunya i a 8tv no hi apareixen. 

 

En relació amb els partits polítics, a 8tv i a RAC1, on les informacions sobre la visita de 

Pablo Iglesias a Oriol Junqueras a la presó de Lledoners són les que apleguen més 

temps de notícia, Podem+Podemos és l’agrupació que obté més temps d’intervenció. A 

8tv, però, qui suma més temps no és una força política, sinó que és el president del 

Parlament de Catalunya, amb intervencions inscrites principalment en notícies sobre 

actes de suport o sobre visites a les persones empresonades. Ciutadans+Ciudadanos 

és qui obté més temps de paraula entre els partits a TVE Catalunya i a TV3, en el marc 

d’informacions sobre el debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions 

polítiques i sobre incidents entorn de la instal·lació o la retirada de simbologia. A 

Catalunya Ràdio, el PDECAT se situa com a primera formació política per temps, 

sobretot en informacions sobre actes i mostres de suport a les persones empresonades 

o a l’estranger arran del procés independentista. 

 

Més enllà dels informatius, TV3 i el 3/24 són els mitjans que han dedicat una cobertura 

més àmplia a la retransmissió de diversos actes de suport a les persones 

empresonades o a l’estranger, sobretot amb motiu de l’any que fa que estan en centres 

penitenciaris. Els dos canals realitzen 3 connexions parcials amb les concentracions que 

el 2 de novembre es duen a terme a l’exterior de les presons de Puig de les Basses, de 

Mas d’Enric i de Lledoners, i altres dues amb dos actes de suport a les persones preses 

a Sant Vicenç dels Horts i a Barcelona. També ofereixen atencions als mitjans a 

l’exterior de les presons: 4 TV3 (de representants del Parlament de Catalunya, de 

Podemos, d’ERC i del Govern de Catalunya) i 3 el 3/24 (de representants del Parlament 

i del Govern de Catalunya, de Podemos i d’ERC). El 3/24 retransmet, així mateix, dos 

actes més de suport a l’exterior la presó de Lledoners i, de manera íntegra, la 

presentació d’un manifest de suport a Carme Forcadell impulsat pels altres expresidents 

del Parlament de Catalunya. A banda de TV3 i el 3/24, RAC1 retransmet de manera 

parcial una concentració a l’exterior de la presó de Lledoners. 

 

Pel que fa a les entrevistes en què s’aborda aquesta temàtica, sobretot en relació amb 

les visites a les persones empresonades arran del procés independentista i amb el 

debat entorn de l’ús de l’espai públic, TV3 n’ofereix 21 (4 a representants de 

l’Associació Catalana pels Drets Civils –3 individuals i una conjunta a dos membres–, 4 

dels governs de les administracions locals catalanes, 3 de Ciutadans+Ciudadanos, 2 de 

l’ANC, 2 d’EH Bildu i 1 d’ERC, del Govern de Catalunya, del PNB, de Podemos, del 
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PPC i del PSC). Al 3/24 s’hi registren dues entrevistes conjuntes a representants de 

l’Associació Catalana pels Drets Civils (una amb la intervenció de dos representants i 

una altra amb cinc) i una altra entrevista al Síndic de Greuges; a Catalunya Ràdio s’hi 

comptabilitzen 7 entrevistes (3 a representants dels governs de les administracions 

locals catalanes i una a membres de l’executiu català, de l’Associació Catalana pels 

Drets Civils, de Ciutadans i d’ERC); a RAC1, 3 (2 a representants del Govern de 

Catalunya i una d’un govern de les administracions locals catalanes); i a TVE Catalunya, 

una entrevista a un diputat de la CUP. 

 

 

 

Quadre 32. Percentatge del temps de notícia de les 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 

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 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

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 

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

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 

0,4 0,6 0,7 0,3 0,6 

Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb 

connotacions polítiques 
0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 

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

procés independentista a Catalunya 
0,1 0,9 0,1 1,2 1,2 

Total 2,0 3,5 1,4 2,9 2,6 
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Quadre 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les 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 
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TV3 2,0 

Govern de Catalunya 30,6 

ANC 9,6 

Govern de les administracions locals catalanes 7,0 

Ciutadans+Ciudadanos 6,8 

Associació Catalana pels Drets Civils 5,6 

ERC 5,6 

Òmnium Cultural 5,5 

PDECAT 5,4 

Parlament de Catalunya 4,5 

PPC + PP 4,5 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,2 

Arran 2,9 

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social 
per al Debat Constituent 2,6 

CUP 1,6 

PSC + PSOE 1,4 

Govern de l’Estat 1,2 

CAT EN COMÚ+IU 1,0 

Catalunya Ràdio 3,5 

Govern de Catalunya 16,2 

PDECAT 14,3 

ERC 11,5 

Parlament de Catalunya 9,1 

Òmnium Cultural 8,4 

Govern de l’Estat 7,1 

Ciutadans+Ciudadanos 7,0 

Podem + Podemos 5,7 

CUP 4,1 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 3,6 

Govern de les administracions locals catalanes 3,1 

Demòcrates de Catalunya 3,0 

Guanyem Badalona en Comú 2,3 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,7 

PSC + PSOE 1,7 

PPC + PP 1,3 

TVE Catalunya 1,4 

Govern de Catalunya 22,8 

Ciutadans+Ciudadanos 21,5 

ERC 16,5 

Govern de les administracions locals catalanes 9,5 

PSC + PSOE 9,5 

PPC + PP 8,9 

Govern de l’Estat 5,1 

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social 
per al Debat Constituent 3,8 

PDECAT 2,5 

8tv 2,9 

Parlament de Catalunya 16,5 

Podem + Podemos 14,6 

PPC + PP 13,7 

ERC 13,2 

Ciutadans+Ciudadanos 8,5 

PSC + PSOE 7,5 

EH Bildu 5,7 

PDECAT 5,2 

Govern de les administracions locals catalanes 5,2 

CUP 5,2 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,7 

RAC1 2,6 

Podem + Podemos 15,2 

Govern de les administracions locals catalanes 12,6 

Govern de l’Estat 11,5 

ERC 11,1 

Govern de Catalunya 9,8 

Ciutadans+Ciudadanos 7,8 

Associació Catalana pels Drets Civils 5,9 

PSC + PSOE 5,9 

CAT EN COMÚ+IU 5,0 

Units per Avançar 4,6 

Òmnium Cultural 4,1 

Arran 2,6 

PPC + PP 2,2 

Parlament de Catalunya 1,7 
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3.1.13 Informacions entorn de la repercussió de la situació política de Catalunya 

en l’àmbit internacional 

 

Les informacions entorn de la repercussió de la situació política a Catalunya en l’àmbit 

internacional (pel que fa al model de relacions amb l’Estat espanyol) representen al 

voltant del 2% de la informació emesa tant a TV3, com a Catalunya Ràdio i a RAC1 i 

registren menys temps a  TVE Catalunya i 8tv (1,3% i 0,8% respectivament). 

 

D’entre els diferents vessants que configuren aquest ítem informatiu, Catalunya Ràdio, 

TVE Catalunya i RAC1 coincideixen a destacar-ne amb gairebé un 30% sobre el total 

d’aquest ítem el debat entre els executius català i estatal entorn de l’acció exterior de la 

Generalitat i més concretament, pel que fa a la reobertura de delegacions del Govern de 

Catalunya a l’estranger que havien estat tancades arran de l’aplicació de l’article 155 de 

la Constitució espanyola. A TV3, el grup d’informacions que suma més temps (una 

quarta part del total) l’integren les notícies sobre actes públics de projecció internacional 

del procés independentista, com ara la presentació del Consell per la República a 

Brussel·les o diverses conferències de Carles Puigdemont a l’estranger, entre d’altres. 

 

En relació amb les veus que hi intervenen, TV3 és el mitjà que n’incorpora més de 

diferents, 10 en total. A continuació, Catalunya Ràdio registra temps de paraula de 6 

agrupacions, TVE Catalunya, de 5, RAC1, de 4 i 8tv, de 2.  

 

En general, es constata un predomini clar de les veus governamentals que suposen tres 

quartes parts a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i 8tv, dues terceres parts del temps de 

paraula a TV3 i un 42% a RAC1.  

 

En aquest marc, TV3 i Catalunya Ràdio registren més temps de paraula de l’executiu 

català que de l’estatal i, a TVE Catalunya, succeeix a la inversa (l’executiu estatal en 

registra més). En la mostra analitzada de 8tv i RAC1 no s’hi comptabilitza temps de 

paraula del Govern de Catalunya. 

 

Quant a la intervenció dels partits, el PDECAT i C’s són les dues forces que aglutinen 

més temps de paraula a la majoria dels mitjans: PDECAT és qui suma més a TV3, 

Catalunya Ràdio i RAC1 i C’s se situa al capdavant a TVE Catalunya i 8tv. I en la mostra 

analitzada de 8tv, C’s és l’únic partit que hi intervé. La presència del PDECAT es 

concreta majoritàriament en intervencions de Carles Puigdemont en diferents actes 

públics i la de C’s en relació amb dues denúncies que aquest partit ha presentat davant 
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la Fiscalia en relació amb presumptes pagaments de la Generalitat a lobbies dels Estats 

Units per promoure el procés independentista.  

 

En l’àmbit de les retransmissions, el 3/24 ha retransmès de manera íntegra dues 

conferències de Quim Torra, una a la Universitat de Ginebra i una altra a l’Ajuntament 

de Ljubljana, i els tres mitjans de la CCMA (TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio) van 

retransmetre parcialment l’acte de presentació del Consell per la República a 

Brussel·les. 

 

D’altra banda, totes les entrevistes en relació amb el debat entorn de l’acció exterior de 

la Generalitat es localitzen en mitjans de la CCMA i les protagonitzen membres del 

Govern de Catalunya (cinc al 3/24, una a TV3 i una a Catalunya Ràdio). 

 

 

 

Quadre 34. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la repercussió de la 
situació política de Catalunya en l’àmbit internacional 

Informacions entorn de la repercussió de la situació 
política de Catalunya en l’àmbit internacional 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Informacions sobre actes públics de projecció 
internacional del procés independentista de 

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

Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya entorn de l’acció exterior de la Generalitat 

0,3 0,6 0,4 0,1 0,6 

Conflictes diplomàtics entre l’Estat espanyol i altres 

països arran de declaracions de dirigents polítics 
estrangers sobre la situació política a Catalunya 

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

Declaracions de membres del Govern de l’Estat 
sobre la situació política a Catalunya en l’àmbit 
internacional 

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

Declaracions de membres del Govern de Catalunya 
sobre el procés independentista en l’àmbit 
internacional 

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

Denúncies de bloqueig de la participació de la 
Generalitat en fòrums internacionals 

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

C’s presenta dues denúncies per presumptes 
pagaments de la Generalitat de Catalunya a lobbies 
dels Estats Units per promoure el procés 
independentista 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total  1,9 2,2 1,3 0,8 2,2 
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Quadre 35. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la 
repercussió de la situació política de Catalunya en l’àmbit internacional 
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TV3 1,9 

Govern de Catalunya 34,0 

Govern de l’Estat 29,0 

PDECAT 17,7 

Ciutadans+Ciudadanos 4,8 

Organismes de la Unió Europea 3,2 

JUNTSxCAT 3,0 

PSC + PSOE 3,0 

Demòcrates de Catalunya 2,4 

CUP 2,2 

CAT EN COMÚ+IU 0,6 

Catalunya Ràdio 2,2 

Govern de Catalunya 42,8 

Govern de l’Estat 28,5 

PDECAT 10,9 

Ciutadans+Ciudadanos 9,3 

ERC 5,7 

JUNTSxCAT 2,9 

TVE Catalunya 1,3 

Govern de l’Estat 44,6 

Govern de Catalunya 29,6 

Ciutadans+Ciudadanos 10,8 

PDECAT 7,5 

ERC 7,5 

8tv 0,8 
Govern de l’Estat 78,7 

Ciutadans+Ciudadanos 21,3 

RAC1 2,2 

Govern de l’Estat 41,9 

PDECAT 36,0 

Ciutadans+Ciudadanos 16,3 

PPC + PP 5,8 
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3.1.14 Informacions entorn de la celebració del Consell de Ministres del 21 de 

desembre a Barcelona 

 

La celebració d’un Consell de Ministres a Barcelona ha estat objecte d’un seguiment 

informatiu intens per part dels mitjans, ja que, tot i que les notícies que hi fan referència 

es concentren al desembre (i sobretot, els dies 21 i 22), suposen prop del 4% de les 

informacions emeses a 8tv, entorn d’un 3% a TVE Catalunya i Catalunya Ràdio i al 

voltant del 2% a TV3 i RAC1.  

 

La informació sobre la trobada governamental es concreta en tres grans eixos que cada 

mitjà modula de forma diferent: el dispositiu de seguretat (sobretot en els dies previs), el 

desenvolupament i el contingut de la reunió mateixa, i els actes de protesta que 

l’envolten. 

 

TV3 i Catalunya Ràdio dediquen més temps a la celebració de la reunió i als acords 

adoptats que als actes de protesta en el marc dels informatius diaris.  

 

TVE Catalunya i RAC1, en canvi, dediquen una proporció més elevada de temps de 

notícia als actes de protesta que al desenvolupament del Consell de Ministres.  

 

Tots els mitjans, excepte 8tv, inclouen en la mostra analitzada referències a la reunió 

que Pedro Sánchez i Ada Colau van mantenir coincidint amb la trobada ministerial a 

Barcelona. 

 

Pel que fa a la pluralitat de veus, TV3 registra intervencions de 16 agrupacions diferents 

(incloses totes les forces parlamentàries), TVE Catalunya, de 12, RAC1, de 9, Catalunya 

Ràdio, de 8 i 8tv, de 6. El temps de paraula governamental és majoritari a TV3, 

Catalunya Ràdio, 8tv i RAC1, i els partits sumen més temps a TVE Catalunya. 

 

El canal informatiu 3/24 ha fet una àmplia cobertura informativa de la jornada del 21D, 

que inclou: la retransmissió íntegra de l’habitual roda de premsa posterior al Consell de 

Ministres i de la roda de premsa de la portaveu del Govern de Catalunya en relació amb 

els continguts de la trobada; la retransmissió d’una part de les rodes de premsa d’Inés 

Arrimadas (C’s) i Alejandro Fernández (PPC) per valorar els actes de protesta; i 

connexions parcials tant amb l’acte de protesta organitzat per Òmnium Cultural com 

amb la manifestació “21D. Tombem el règim”. Pels drets socials i polítics, per 

l’autodeterminació, contra la repressió” organitzada per la Comissió 21 de desembre. 

Catalunya Ràdio connecta amb part de la roda de premsa posterior al Consell de 
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Ministres, amb l’acte de protesta convocat per Òmnium Cultural i amb la roda de premsa 

d’Inés Arrimadas. I TV3 ofereix parcialment tant la roda de premsa posterior al Consell 

de Ministres com l’acte d’Òmnium Cultural. 

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació que suma més temps de paraula tant a 

Catalunya Ràdio i 8tv (on suma gairebé un terç del total) com a TV3 i RAC1 (on registra 

una quarta part). Les intervencions de l’executiu català responen, d’una banda, a alguns 

dels acords presos pel Govern de l’Estat, però també es refereixen a bastament al 

dispositiu policial amb vista a la jornada del 21D, després que els protocols d’actuació 

dels Mossos d’Esquadra durant algunes manifestacions i actes de protesta s’hagués 

posat en qüestió per part d’algunes forces polítiques (vegeu l’epígraf 3.2.10). 

 

El Govern de l’Estat és la principal agrupació per temps de paraula a TVE Catalunya, 

amb una proporció de gairebé una quarta part del total. Les intervencions de membres 

de l’executiu estatal concerneixen principalment el desenvolupament de la reunió i les 

mesures adoptades en el decurs d’aquesta reunió. 

 

En l’àmbit dels partits polítics, s’observa que tots els mitjans situen C’s com la força 

política amb un percentatge més elevat, entorn del 15% a TV3, Catalunya Ràdio i TVE 

Catalunya i superior al 20% a 8tv i RAC1. Les intervencions de representants dels 

principal partit a l’oposició a Catalunya constitueixen, majoritàriament, valoracions dels 

actes de protesta per la reunió. 

 

Catalunya Ràdio assigna a les entitats vinculades al debat polític, crítiques amb la 

celebració del Consell de Ministres, un percentatge de temps de paraula superior al 

15%. A TV3 i a RAC1, aquestes entitats registren percentatges del 10%, 

aproximadament, i suposen el 6,4% i el 4,4% a TVE Catalunya i 8tv, respectivament. 

 

Diferents qüestions associades a la celebració del Consell de Ministres han estat 

abordades, amb diferent grau de protagonisme, en el marc d’un total de 15 entrevistes a 

Catalunya Ràdio, 7 a TV3, altres 7 a 8tv, 2 al 3/24 i 2 a RAC1 (la major part de les quals 

es concentren els dies 20, 21 i 22 de desembre). Tots els mitjans entrevisten 

representants del Govern català, excepte RAC1 que entrevista una ministra del Govern 

estatal. TV3, 8tv i Catalunya Ràdio també entrevisten representants d’entitats en relació 

amb l’organització d’actes de protesta. Catalunya Ràdio és el mitjà amb més diversitat 

de partits, ja que entrevista representants de 6 agrupacions diferents. A TV3 s’entrevista 

4 forces i, als altres tres mitjans, un partit diferent en cada cas.   
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Quadre 36. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la celebració del Consell 
de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 

Informacions entorn de la celebració del Consell de 
Ministres del 21 de desembre a Barcelona TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

8tv RAC1 

Celebració del Consell de Ministres del 21 de 

desembre a Barcelona 
0,8 0,9 0,6 1,4 0,5 

Informacions sobre els actes de protesta convocats a 

Catalunya per la celebració del Consell de Ministres del 
21 de desembre a Barcelona 

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

Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial 

amb vista a la celebració del Consell de Ministres del 21 
de desembre a Barcelona 

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

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president 
del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneixen 

coincidint amb la celebració del Consell de Ministres del 
21 de desembre a Barcelona 

0,1 0,1 0,1 -- 0,1 

Total 1,8 2,7 2,8 3,7 2,0 
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Quadre 37. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la 
celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
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TV3 1,7 

Govern de Catalunya 23,3 

Govern de l’Estat 22,1 

Ciutadans+Ciudadanos 13,8 

PPC + PP 7,3 

ERC 6,6 

PDECAT 5,7 

ANC 3,4 

Òmnium 3,4 

CUP 3,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,2 

JUNTSxCAT 2,9 

Alerta Solidària 2,9 

PSC + PSOE 0,6 

Parlament de Catalunya 0,5 

CAT EN COMÚ+IU 0,5 

Corts Generals 0,3 

Catalunya Ràdio 2,7 

Govern de Catalunya 30,9 

Govern de l’Estat 22,4 

Ciutadans+Ciudadanos 16,1 

Òmnium Cultural 11,9 

ERC 6,0 

PDECAT 6,0 

ANC 3,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,1 

TVE Catalunya 2,8 

Govern de l’Estat 22,5 

Ciutadans+Ciudadanos 16,8 

Govern de Catalunya 10,4 

PPC + PP 10,1 

CUP 9,2 

PSC + PSOE 5,2 

CAT EN COMÚ+IU 5,2 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 4,9 

ERC 4,6 

PDECAT 4,6 

ANC 3,2 

Òmnium Cultural 3,2 

8tv 3,7 

Govern de Catalunya 34,4 

Govern de l’Estat 23,6 

Ciutadans+Ciudadanos 20,4 

PDECAT 7,6 

PSC + PSOE 5,6 

ANC 4,4 

RAC1 2,0 

Govern de Catalunya 25,2 

Ciutadans+Ciudadanos 22,2 

Govern de l’Estat 15,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 13,4 

Òmnium Cultural 7,1 

PSC + PSOE 5,1 

PPC + PP 4,7 

PDECAT 3,9 

ANC 3,0 
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3.1.15 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 2019 

 

El conjunt de notícies focalitzades en els comicis d’àmbit local del 26 de maig de 2019 

registren una atenció informativa entorn del 2% a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i 

RAC1 i lleument inferior a TV3 (1,6%) i 8tv (1,5%). La designació de diferents candidats 

i candidates durant el període analitzat, principalment a l’alcaldia de Barcelona, explica 

en gran part que aquesta temàtica s’hagi situat entre les que més han contribuït al 

context informatiu del quadrimestre. 

 

A TV3 i Catalunya Ràdio, tot i que el gruix de la informació se centra en la ciutat de 

Barcelona, s’hi comptabilitzen notícies referides a candidatures d’altres ciutats, com la 

de Xavier García-Albiol a Badalona o la de Josep Fèlix Ballesteros a Tarragona. A TV3 

es constata, a més, la presència d’informacions sobre la candidatura de Manuela 

Carmena per Madrid.  

 

En els informatius diaris de TVE Catalunya, 8tv i RAC1, les notícies amb vista a les 

eleccions municipals se centren majoritàriament en les candidatures a la ciutat de 

Barcelona, tot i que algunes peces al·ludeixen de manera genèrica a les estratègies 

electorals dels partits tant en l’àmbit català com estatal.   

 

Quant a les veus que intervenen a les informacions amb vista als comicis municipals, 

TV3 i RAC1 en registren de 10 agrupacions diferents, Catalunya Ràdio, de 9, TVE 

Catalunya, de 8 i, 8tv, de 6.  

 

El repartiment del temps de paraula a TV3 es caracteritza per atorgar més d’una quarta 

part del temps tant a PPC+PPC com a ERC. En el cas del PP, les intervencions 

al·ludeixen tant a la candidatura Xavier García Albiol a l’alcaldia de Badalona com a la 

designació de Josep Bou com a candidat per Barcelona. Quant a ERC, les intervencions 

recullen la renúncia d’Alfred Bosch a encapçalar la candidatura per Barcelona en favor 

d’Ernest Maragall.  

 

A Catalunya Ràdio, la plataforma de Manuel Valls aglutina gairebé el 28% del temps de 

paraula en el marc d’aquest ítem informatiu i les agrupacions ERC, PPC+PP i CAT EN 

COMÚ+IU se situen a continuació amb un pes entre el 15% i el 19%.  

 

A TVE Catalunya, PPC+ PP i ERC són les agrupacions principals amb el 24% i el 20% 

del temps de paraula total, respectivament. En aquests cas, gairebé totes les 
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intervencions al·ludeixen les candidatures respectives a la ciutat de Barcelona. D’altra 

banda, la plataforma Barcelona Ciutat Europea suma gairebé el 14%. 

 

8tv concentra més de la meitat del temps de paraula en dues agrupacions, la 

candidatura de Manuel Valls (27%) i JUNTSxCAT (27%), en aquest darrer cas en 

relació amb la possibilitat de confluència de les llistes independentistes a la ciutat de 

Barcelona.  

 

I a RAC1, PPC+PP concentra una tercera part del temps de paraula, sobretot pel que fa 

a la designació del candidat per Barcelona. D’altra banda, aquesta emissora també 

assigna un percentatge rellevant (15%) a la Coordinadora Primàries per la República de 

Catalunya i la plataforma Barcelona Capital Europea (9,2%). 

 

A més, el 3/24 ha retransmès de manera total o parcial tant la roda de premsa de 

renúncia d’Alfred Bosch a encapçalar la llista d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, com 

la presentació, en el seu lloc, de la candidatura d’Ernest Maragall, així com l’acte de 

presentació de la candidatura de Manuel Valls. 

 

La designació de diferents candidats amb vista a les eleccions municipals també s’ha 

tractat en el marc d’entrevistes: 12 a TV3, 9 a Catalunya Ràdio, 5 al 3/24, 3 a 8tv i 3 a 

RAC1. La immensa majoria d’aquestes entrevistes corresponen a candidatures a 

l’Ajuntament de Barcelona i es constata una atenció específica per part de tots els 

mitjans a les noves candidatures. TV3 i Catalunya Ràdio registren entrevistes a un total 

de 5 candidatures diferents a la ciutat de Barcelona, el 3/24, de 3 i els mitjans del Grup 

Godó, de 2 cada mitjà. Pel que fa a la resta del territori, tots els mitjans excepte RAC1 

entrevisten el candidat del PPC a l’alcaldia de Badalona. 
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Quadre 38. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions amb vista a la 
celebració de les eleccions municipals del 2019 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
In

fo
rm

a
c
io

n
s
 a

m
b

 v
is

ta
 a

 l
a
 c

e
le

b
ra

c
ió

 d
e

 l
e
s
 e

le
c
c
io

n
s

 m
u

n
ic

ip
a
ls

 d
e

l 
2
0
1
9

 

TV3 1,6 

PPC + PP 27,8 

ERC 26,8 

CAT EN COMÚ+IU 16,2 

PDECAT 6,9 

JUNTSxCAT 6,2 

PSC + PSOE 4,8 

Barcelona Capital Europea 4,3 

Coordinadora de Primàries per la República de 
Catalunya 3,6 

Ahora Madrid 3,1 

CUP 0,2 

Catalunya Ràdio 2,0 

Barcelona Capital Europea 27,6 

ERC 18,7 

PPC + PP 15,3 

CAT EN COMÚ+IU 15,3 

JUNTSxCAT 7,6 

PDECAT 7,5 

CUP 2,9 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (Ferran 
Mascarell) 2,9 

Ciutadans+Ciudadanos 2,2 

TVE Catalunya 2,2 

PPC + PP 23,9 

ERC 20,6 

Barcelona Capital Europea 13,7 

PSC + PSOE 12,8 

CAT EN COMÚ+IU 9,9 

Ciutadans+Ciudadanos 9,3 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (Ferran 
Mascarell) 6,6 

PDECAT 3,3 

8tv 1,5 

Barcelona Capital Europea 27,1 

JUNTSxCAT 27,1 

PSC + PSOE 16,1 

ERC 10,2 

PPC + PP 10,2 

CAT EN COMÚ+IU 9,3 

RAC1 2,2 

PPC + PP 35,7 

Coordinadora de Primàries per la República de 
Catalunya 15,0 

Ciutadans+Ciudadanos 10,2 

Barcelona Capital Europea 9,2 

ERC 9,0 

PDECAT 7,7 

JUNTSxCAT 3,8 

CAT EN COMÚ+IU 3,5 

Podem + Podemos 3,1 

PSC + PSOE 2,7 
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4. Entrevistes, debats i retransmissions  
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4.1 Entrevistes 

 

Els tres mitjans que més entrevistes han realitzat durant el quadrimestre setembre-

desembre són TV3 (amb 233), Catalunya Ràdio (189) i RAC1 (119). També són els que 

més diversitat de veus han ofert: TV3, 35; Catalunya Ràdio, 26; i RAC1, 24. El 3/24 ha 

entrevistat 102 actors polítics de 23 agrupacions diferents, 8tv, 62 corresponents a 19 

agrupacions i a TVE Catalunya s’hi han registrat 20 entrevistes a membres de 13 

agrupacions distintes (vegeu la relació completa a l’annex 2). 

 

De la mateixa manera que en els informatius diaris analitzats, on la diversitat temàtica 

ha marcat l’agenda informativa, les entrevistes versen sobre un ampli ventall de temes. 

Tot i així, en tots els canals i emissores (excepte TVE Catalunya, on les entrevistes 

principalment han tractat la Diada Nacional de Catalunya) hi ha un volum remarcable de 

les que guarden relació amb la causa judicial conjunta contra persones relacionades 

amb el procés independentista i els fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la seva 

commemoració.  

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació política que ha registrat més entrevistes a tots 

els mitjans, excepte a TVE Catalunya (on suposa el 5,3% del total). La seva presència 

representa prop del 30% al 3/24 i RAC1, i al voltant del 20% a TV3, Catalunya Ràdio i 

8tv. Les seves intervencions tracten temes diversos a tots els canals i emissores, però 

destaquen les relacionades amb la commemoració dels fets esdevinguts al voltant de 

l’1-O de 2017. A TV3, a més, les accions reivindicatives i les vagues de col·lectius del 

sector públic per tal de revertir les reduccions pressupostàries són objecte de diverses 

entrevistes.  

 

A continuació, en nombre d’entrevistes, tots els mitjans situen una força política. El 

PDECAT amb JUNTSxCAT han estat les formacions més entrevistades a TV3 (en igual 

proporció que ERC), el 3/24, Catalunya Ràdio i 8tv. Mentre que CAT EN COMÚ+IU amb 

Podem+Podemos són qui més entrevistes han protagonitzat a TVE Catalunya i RAC1. 

El fet que part dels encausats en la causa judicial conjunta contra persones 

relacionades amb el procés independentista pertanyin al PDECAT o JUNTSxCAT, i que 

al novembre el Tribunal de Comptes hagi fet pública la sentència a Francesc Homs, 

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, incideix en la presència de representants 

d’aquestes formacions en les entrevistes.  D’altra banda, els canvis en l’estructura 

organitzativa de la formació CAT EN COMÚ i del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, així com el paper dels membres de Podem+Podemos en les 
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negociacions per a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2019, marca 

també el protagonisme d’aquestes forces polítiques en les entrevistes.  

 

Tots els mitjans, excepte TVE Catalunya, han entrevistat representants de les 

formacions polítiques que configuren tots els grups i subgrups presents al Parlament de 

Catalunya, tot i que en una proporció distinta a cada canal i emissora (d’aquestes 

entrevistes, les protagonitzades per membres d’un grup o subgrup parlamentari 

s’aborden específicament en l’epígraf 2.2.1). 

 

En relació amb les properes eleccions municipals del 26 de maig de 2019 a Barcelona, 

tots els mitjans excepte TVE Catalunya han inclòs entrevistes a actors polítics que es 

presenten com a candidats a l’alcaldia de Barcelona amb el suport de plataformes o 

sense manifestar la seva adscripció a cap formació política concreta. TV3 i Catalunya 

Ràdio han donat veu a membres de 3 opcions diferents, mentre que el 3/24 i RAC1, de 

2.  

 

Els executius locals catalans (inclòs el de Barcelona) han protagonitzat entorn del 

12% del total d’entrevistes a TV3, el 3/24, Catalunya Ràdio i RAC1, mentre que s’ha 

situat prop el 5% a TVE Catalunya i 8tv. En conjunt, les intervencions han versat sobre 

un ampli ventall de temes (vegeu l’epígraf 2.3) tot i que són més freqüents les que 

versen sobre dos dels ítems informatius principals del quadrimestre (els actes de suport 

a les persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista i els fets 

esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017) i, com a tema propi, sobre episodis de 

climatologia adversa i les incidències que provoquen.  

 

Els fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la causa judicial que se’n deriva han 

centrat les entrevistes realitzades a membres d’entitats vinculades al debat polític. 

Així, coincidint amb la vaga de fam d’alguns dels polítics presos i amb motiu també del 

recordatori de la data del seu empresonament, els membres de l’Associació Catalana 

pels Drets Civils (que agrupa familiars de les persones polítiques preses o a l’estranger) 

són qui hi han participat en més ocasions a tots els mitjans, excepte TVE Catalunya 

(amb un única entrevista a l’ANC) i 8tv (on l’ANC és qui en registra més). 
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Quadre 39. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en entrevistes durant el quadrimestre setembre-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Govern de Catalunya 40 21,3 23 29,5 36 21,8 1 5,3 10 19,2 27 26,7 

ERC 21 11,2 8 10,3 18 10,9 1 5,3 6 11,5 9 8,9 

CUP 18 9,6 3 3,8 12 7,3 2 10,5 2 3,8 3 3,0 

CAT EN COMÚ+IU  16  
8,5 

 10  
12,8 

 14  
8,5 

 4  
21,1 

 6  
11,5 

 10  
9,9 

CAT EN COMÚ 16 10 14 4 6 10 

PDECAT 16 8,5 9 11,5 15 9,1    6 11,5 6 5,9 

Govern de les administracions locals catalanes 14 7,4 7 9,0 11 6,7 1 5,3 2 3,8 10 9,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 10 5,3 2 2,6 8 4,8    1 1,9 2 2,0 

Ciutadans+Ciudadanos   6  

3,2 

 1  

1,3 

 8  

4,8 

 2  

10,5 

 2  

3,8 

 3  

3,0 Ciutadans 5 1 7 2 2 3 

Ciudadanos 1   1       

EH Bildu 6 3,2    3 1,8    1 1,9    

Parlament de Catalunya 6 3,2 3 3,8 6 3,6 1 5,3    2 2,0 

PSC+PSOE  6  
3,2 

 3  
3,8 

 9  
5,5 

 1  
5,3 

 6  
11,5 

 6  
5,9 

PSC 6 3 9 1 6 6 

JUNTSxCAT 5 2,7 3 3,8 6 3,6 2 10,5 4 7,7 4 4,0 

Govern de l’Estat 4 2,1 1 1,3 6 3,6 2 10,5 2 3,8 4 4,0 

PPC+PP  4  

2,1 

 1  

1,3 

 6  

3,6 

  

 

 3  

5,8 

 8  

7,9 PPC 4 1 6   3 7 

PP           1 

Altres institucions de la Generalitat 3 1,6 3 3,8 3 1,8 1 5,3    2 2,0 

Podem+Podemos  3  
1,6 

  
 

 2  
1,2 

  
 

 1  
1,9 

 1  
1,0 

Podemos 3   2   1 1 

Govern de les administracions autonòmiques no 
catalanes 

2 1,1                

CORI 1 0,5                

Diputada no adscrita del Parlament Europeu 1 0,5                

Diputat no adscrit de les Corts Valencianes 1 0,5                

Govern de les administracions locals no catalanes 1 0,5                

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1 0,5             1 1,0 

PNB 1 0,5                

Regidor/a no adscrit/a 1 0,5                

Units per Avançar 1 0,5 1 1,3          2 2,0 

Altres institucions de l’Estat       1 0,6          

Lliures                1 1,0 

Organismes de la Unió Europea       1 0,6          

PxC          1 5,3       

Total 188 100 78 100 165 100 19 100 52 100 101 100 
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 Quadre 40. Freqüència d’aparicions de les candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que no es presenten sota les sigles de cap partit en entrevistes durant el 
quadrimestre setembre-desembre 

Candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que 
no es presenten sota les sigles de cap partit 

TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Coordinadora de Primàries per la República de 
Catalunya 

6 2,6 1 1,0 2 1,1     2 1,7 

Barcelona Capital Europea 1 0,4   1 0,5     1 0,8 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (Ferran 
Mascarell) 

1 0,4 1 1,0     1 1,6   

BCN Com Tu     1 0,5       

Total 8 3,4 2 2,0 4 2,1 -- -- 1 1,6 3 2,5 

 

 

Quadre 41. Freqüència d’aparicions de les entitats vinculades al debat polític en entrevistes durant el quadrimestre setembre-desembre 

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 18 48,6 11 50,0 8 40,0     3 33,3 6 40,0 

ANC 10 27,0 3 13,6 7 35,0 1 100 4 44,4 6 40,0 

Òmnium Cultural 5 13,5 5 22,7 3 15,0     1 11,1 2 13,3 

Arran 1 2,7                     

Asamblea Nacional Andaluza 1 2,7 1 4,5                 

SARE 1 2,7                     

Societat Civil Catalana 1 2,7 1 4,5                 

Associació Portes Obertes del Catalanisme     1 4,5                 

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i 
Social per al Debat Constituent 

        1 5,0         1 6,7 

Crida Nacional per la República                 1 11,1     

Federalistes d’Esquerres         1 5,0             

Total  37 100 22 100 20 100 1 100 9 100 15 100 
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4.2 Debats 

 

En el quadrimestre setembre-desembre de 2018, Catalunya Ràdio (amb 10)  i TV3  

(amb 6) són els mitjans que han programat més debats on hi ha participat algun actor 

polític. En aquest període, el 3/24 i TVE Catalunya n’han programat 1 cada un. La 

relació de debats emesos per programa i persones que hi participen es mostren a 

l’annex 3. 

 

Pel que fa a la diversitat de veus presents, a Catalunya Ràdio hi intervenen 

representants de 12 agrupacions diferents, 10 a TV3, 7 al 3/24 i 2 a TVE Catalunya. La 

majoria de les persones que hi participen ho fan en qualitat de representant d’una 

força política, excepte 2 a TV3 (Govern de Catalunya) i 3 a Catalunya Ràdio (en què 

apareixen el síndic de greuges, el Govern de Catalunya i un representant de 

l’Ajuntament de Reus). 

 

En els tres mitjans de la CCMA analitzats, tots els grups i subgrups del Parlament de 

Catalunya tenen veu en algun dels debats mitjançant alguna de les forces que els 

constitueixen (els debats amb participació de representants d’un grup o subgrup 

parlamentari s’aborden exhaustivament en l’epígraf 2.2.1). A Catalunya Ràdio, aquest 

fet es deu, en part, a l’emissió mensual d’un debat entre representants de tots els 

grups i subgrups de la cambra catalana i que aborda l’actualitat política, econòmica i 

social de Catalunya. 

 

ERC és la formació amb més participació en debats a TV3 i a Catalunya Ràdio6 (on 

registra el mateix nombre d’aparicions que la suma de CAT EN COMÚ+IU amb 

Podem+Podemos i que JUNTSXCAT amb PDECAT).   

 

Amb relació als temes tractats, TV3 debat, majoritàriament, entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, que, com s’ha apuntat en l’epígraf 3.1., 

constitueix un eix principal de l’actualitat del quadrimestre. D’aquests, un és genèric 

sobre el model de relacions, dos versen sobre els fets ocorreguts al voltant de l’1-O de 

2017 i un altre tracta les diferents estratègies polítiques a seguir. La televisió pública 

també tracta els primers cent dies del Govern de l’Estat presidit per Pedro Sánchez, 

així com una problemàtica en el món de la ramaderia. 

 

                                                
6
 Catalunya Ràdio fa constar en antena que per motius diferents no assisteixen a un debat Francesc Gambús, Santiago 

Fisas i Javier Nart, i a un altre debat, un representant del PP+PPC. 
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Catalunya Ràdio, a més del debat mensual esmentat sobre l’actualitat política, en 

programa sobre temes diversos: els fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017, 

l’activitat del representants catalans al Parlament Europeu, el paper de l’exèrcit en la 

societat actual, així com temes d’urbanisme i medi ambient. La sessió plenària sobre 

l’orientació política general del Govern del 9 d’octubre de 2018 al Parlament de 

Catalunya ha estat tractada en un debat tant a Catalunya Ràdio com al 3/24 (tal com ja 

s’ha esmentat a l’epígraf 2.2.1.) 

 

TVE Catalunya, per la seva banda, debat entorn de la legalització de la marihuana en 

el programa Ara i aquí, on compta amb la partició d’una diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans i un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. 
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Quadre 42. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en debats durant el quadrimestre setembre-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

ERC 3 18,8 1 14,3 7 15,9        

CAT EN COMÚ+IU  2  
12,5 

 1  
14,3 

 6  
13,6 

  
 

 
 

 
 

CAT EN COMÚ 2 1 6     

Govern de Catalunya 2 12,5    1 2,3        

PPC+PP  2  

12,5 

1 

14,3 

4 

9,1 

  

 

 

 

 

 PP 1   1     

PPC 1 1 3     

PSC+PSOE 2 
12,5 

1 
14,3 

5 
11,4 

1  
50,0 

    

PSC 2 1 5 1     

Ciutadans+Ciudadanos  1  
6,3 

 1  
14,3 

5 
11,4 

1 
50,0 

 
 

 
 

Ciutadans 1 1 5 1   

CUP 1 6,3 1 14,3 6 13,6        

EH Bildu 1 6,3              

JUNTSxCAT 1 6,3 1 14,3 4 9,1        

PDECAT 1 6,3    3 6,8        

Altres institucions de la Generalitat       1 2,3        

Govern de les administracions locals 
catalanes 

      1 2,3        

Podem+Podemos   
 

  
 

1  
2,3 

  
 

 
 

 
 

Podemos     1     

Total 16 100 7 100 44 100 2 100 -- -- -- -- 
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4.3 Retransmissions  

 

La retransmissió, de manera íntegra o parcial, de sessions plenàries de cambres 

legislatives i d’actes o comunicacions de governs, institucions, partits i d’entitats 

vinculades al debat polític és una pràctica habitual al 3/24 i TV3. En el quadrimestre 

setembre-desembre en aquests canals s’hi han registrat 237 i 138 connexions en 

directe, respectivament; a RAC1, 52, 35 a Catalunya Ràdio, 6 a 8tv i 2 a TVE 

Catalunya. Vegeu-ne la relació completa a l’annex 4. 

 

Tots els mitjans es caracteritzen per haver retransmès un nombre més elevat d’actes 

de governs i institucions (el 60% del total a Catalunya Ràdio, el 49,3% a TV3, el 44,3% 

al 3/24 i el 36,5% a RAC1), que no pas d’actes relacionats amb l’activitat de forces 

polítiques o d’entitats vinculades al debat polític.  

 

Quant a les retransmissions de sessions parlamentàries, els quatre mitjans que 

n’emeten (TV3, 3/24,Catalunya Ràdio i RAC1) coincideixen a realitzar més connexions 

amb el Congrés dels Diputats que amb el Parlament de Catalunya. En part, això es 

deu al fet que les sessions de totes dues cambres tenen una freqüència diferent i que 

la cambra catalana no va realitzar cap sessió mentre no es va resoldre l’aplicació de la 

decisió del Tribunal Suprem de suspensió de les funcions dels diputats Carles 

Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez. 

En aquests mesos, especialment TV3 i el 3/24, han realitzat un ampli seguiment del 

Debat sobre l’orientació política general del Govern al Parlament de Catalunya i de la 

Comissió d’Investigació sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular al 

Congrés dels Diputats. 

 

Quant als actes convocats per governs i institucions, tots els mitjans han emès un 

nombre més alt de retransmissions d’actes del Govern de Catalunya i del Govern de 

l’Estat, que conjuntament concentren entre el 80% i el 100% del total de la categoria 

en tots els canals i emissores. Tot i aquesta concentració, el 3/24 ha emès en directe 

intervencions o actes adscrits a 10 agrupacions governamentals o institucionals 

diferents; TV3, de 9; i Catalunya Ràdio i RAC1, de 5.  TVE Catalunya i 8tv emeten 

únicament actes dels dos executius esmentats.  

 

En relació amb els actes de forces polítiques, TV3 i el 3/24 en retransmeten de 10 

diferents; RAC1, de 6; Catalunya Ràdio, de 3; i 8tv en fa una única retransmissió. La 

pluralitat de partits polítics als canals públics de televisió es tradueix en el fet que la 
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proporció d’actes emesos de CAT EN COMÚ+IU amb Podem+Podemos, de 

Ciutadans+Ciudadanos, del PSC+PSOE, i del PDECAT amb JUNTSxCAT, és similar 

en cada un dels canals de la CCMA. Tot i això, Ciutadans+Ciutadanos és qui més 

retransmissions ha protagonitzat al 3/24 i Catalunya Ràdio (on registra el 50%); CAT 

EN COMÚ+IU amb Podem+Podemos a TV3 i el PPC+PP a RAC1. A més, el 3/24 

retransmet un acte de Barcelona Capital Europea, la plataforma que dona suport a 

Manuel Valls com a candidat a l’alcaldia de Barcelona. 

 

Una part important d’aquestes connexions en directe corresponen a congressos i 

reunions d’òrgans de direcció dels partits.  

 

Pel que fa a les entitats vinculades al debat polític, el 3/24 retransmet actes de 8 de 

diferents; TV3, de 6; RAC1, de 3 i Catalunya Ràdio, de 2. Òmnium Cultural i l’ANC són 

qui més n’han protagonitzat als quatre mitjans i suposen més del 50% a TV3 i el 3/24, 

el 66,6% a RAC1 i el 100% a Catalunya Ràdio. Principalment, corresponen a actes de 

suport a les persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista. 

 

Els diferents mitjans observen comportaments dispars en relació amb les 

retransmissions que emet. 

 

Així, el 3/24, pel seu caràcter de canal de notícies, inclou assíduament en la 

programació retransmissions de diferent tipologia. Quant a les convocades per 

governs i institucions (el 44,3% de totes les retransmissions), el 3/24 emet, 

sistemàticament, les rodes de premsa posteriors a les reunions dels governs de 

Catalunya i de l’Estat. En relació amb els actes de forces polítiques, el 3/24 és el mitjà 

qui més en realitza, tant en termes absoluts (78) com relatius (el 32,9% del total del 

canal), i on es realitza una atenció especial a les rodes de premsa dels grups i 

subgrups del Parlament de Catalunya. Quant a les sessions de les cambres 

legislatives, el 3/24 retransmet de forma regular les sessions plenàries tant del 

Parlament com del Congrés. En aquest període s’ha emès de manera íntegra el Debat 

sobre l’orientació política general del Govern i s’ha realitzat un seguiment de la 

Comissió d’Investigació sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular. 

 

TV3 comparteix entorn d’un terç de les retransmissions amb el 3/24, en el marc de les 

retransmissions simultànies del  programa 12-14. Com el 3/24, el principal grup de 

retransmissions correspon a actes de governs (49,3%), principalment del Govern de 

Catalunya i del Govern de l’Estat. A aquest fet hi ha contribuït que l’emissora emet 
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regularment les rodes de premsa posteriors a la reunió del Consell Executiu de 

Catalunya i al Consell de Ministres. A banda, la televisió pública realitza un seguiment 

de l’activitat de partits i grups parlamentaris (27,5%), on aquest quadrimestre un terç 

es dedica a les eleccions al Parlament d’Andalusia i una quarta part, a la causa judicial 

conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista. 

 

Catalunya Ràdio es caracteritza per dedicar la majoria de les retransmissions a actes 

de governs i institucions (60% del total). La resta de tipologies tenen una presència 

similar (entre l’11 i el 14%). Com l’altra emissora de ràdio analitzada, més de la meitat 

de les emissions en directe d’actes i/o comunicacions polítiques s’han realitzat en el 

marc de la programació especial i tenen relació amb els principals ítems de l’actualitat 

identificats en els informatius diaris analitzats (la Diada Nacional de Catalunya 2018, 

els fets ocorreguts l’1-O de 2017; l’anunci de les peticions de penes de la Fiscalia i 

l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per l’1-O; les reunions entre Pedro 

Sánchez i Quim Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i de la 

Generalitat del  20 de desembre a Barcelona i la celebració del Consell de Ministres 

del 21 de desembre a Barcelona). 

 

RAC1 dedica poc més d’un terç de les retransmissions que emet a actes de governs i 

institucions (36,5%) i a sessions de cambres legislatives (34,6%). En el cas de les 

cambres legislatives, es tracta majoritàriament de connexions que emeten parcialment 

la sessió del Parlament de Catalunya o de les Corts.  De la resta de tipologies de 

retransmissions, un 30% s’han emès en el marc de programes especials que 

l’emissora ha realitzat amb motiu de fets rellevants i que coincideixen amb alguns dels 

ítems amb més temps de notícia en els informatius diaris: l’anunci de les peticions de 

penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per l’1-O i 

les eleccions al Parlament d’Andalusia.  

 

8tv i TVE Catalunya no retransmeten de manera sistemàtica actes o comunicacions 

protagonitzats per subjectes polítics.  

 

Així, 8tv ha inclòs 6 connexions en directe, totes en el programa La nit a 8tv, de les 

quals 4 van ser el 20 de desembre, per seguir les rodes de premsa de valoració de la 

reunió entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya i les posteriors intervencions 

de Quim Torra i Pedro Sánchez als Premis Carles Ferrer Salat que organitza Foment 

del Treball.  
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TVE Catalunya ha realitzat retransmissions de manera excepcional  (en 2 ocasions en 

el marc del programa Vespre 24): l’emissió en directe de la roda de premsa de la 

portaveu del Govern de l’Estat de valoració de la intervenció del president de la 

Generalitat en el Debat sobre l’orientació política general del Govern i de l’acte de 

presentació del Consell per la República al Palau de la Generalitat.  
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Quadre 43. Freqüència de retransmissions de sessions de les cambres legislatives durant el quadrimestre setembre-desembre 

Cambra 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Corts Generals 10 55,6 21 60,0 3 60,0         13 72,2 

Parlament de Catalunya 8 44,4 14 40,0 2 40,0         5 27,8 

Total 18 100 35 100 5 100 -- -- -- -- 18 100 

 

 

Quadre 44. Freqüència de retransmissions d’actes i/o comunicacions de governs i institucions durant el quadrimestre setembre-desembre 

Govern i/o institució 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Govern de Catalunya 32 47,1 53 50,5 11 52,4 1 50,0 3 60,0 9 47,4 

Govern de l’Estat 23 33,8 31 29,5 6 28,6 1 50,0 2 40,0 7 36,8 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

3 4,4 2 1,9 1 4,8     1 5,3 

Parlament de Catalunya 3 4,4 4 3,8 2 9,5       

Corts Generals 2 2,9 2 1,9       1 5,3 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

2 2,9 4 3,8         

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1 1,5 5 4,8 1 4,8     1 5,3 

Organismes de la Unió Europea 1 1,5 2 1,9         

Òrgans de govern de l’administració de 
justícia 

1 1,5 1 1,0         

Corona   1 1,0         

Total 68 100 105 100 21 100 2 100 5 100 19 100 
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Quadre 45. Freqüència de retransmissions d’actes i/o comunicacions de partits polítics i/o grups parlamentaris durant el quadrimestre setembre-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Ciutadans+Ciudadanos  7  

18,4 

14  

18,0 

 2  

50,0 

     1  

100 

 2  

16,6 Ciutadans 4 8 1     1 1 

Ciudadanos 3 6 1       1 

PSC+PSOE  7  

18,4 

 11  

14,1 

           3  

25,0 PSOE 4 6           2 

PSC 3 5           1 

Podem+Podemos  5  

13,1 

 5  

6,4 

  

 

    
  
  

  

 

 1  

8,3 Podemos 4 4       1 

Podem 1 1         

PDECAT 4 10,5 8 10,3 1 25,0           

CUP 3 7,9 7 9,0           1 8,3 

ERC 3 7,9 10 12,8              

CAT EN COMÚ+IU 3 
7,9 

7 
9,0 

1 
25,0 

    
  

  
 

  
  

CAT EN COMÚ 3 7 1       

PPC+PP 3 

7,9 

 10  

12,8 

  

 

    
  
  

  

 

 4  

33,3 PP 2 4       3 

PPC 1 6       1 

VOX 2 5,3 2 2,6           1 8,3 

JUNTSxCAT 1 2,6 4 5,1              

Total 38 100 78 100 4 100 -- -- 1 100 12 100 

 

 

Quadre 46. Freqüència de retransmissions d’actes i/o comunicacions de candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que no es presenten sota les sigles de cap 
partit durant el quadrimestre setembre-desembre 

Candidatures a l’Ajuntament de 
Barcelona que no es presenten sota 

les sigles de cap partit 

TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Barcelona Capital Europea     1 100                 

Total -- -- 1 100 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Quadre 47. Freqüència de retransmissions d’actes i/o comunicacions d’entitats vinculades al debat polític durant el quadrimestre setembre-desembre 

Entitat 
TV3 3/24 

Catalunya 
Ràdio 

TVE Catalunya 8tv RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Òmnium Cultural 5 35,7 4 22,2 4 80,0         1 33,3 

ANC 3 21,4 6 33,3 1 20,0         1 33,3 

Assemblea en Defensa de les 
Institucions Catalanes 

3 21,4 3 16,7            1 33,3 

Arran 1 7,1 1 5,6               

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

1 7,1 1 5,6               

Plataforma España somos todos 1 7,1 1 5,6               

Comissió 21D    1 5,6               

Crida Nacional per la República    1 5,6               

Total 14 100 18 100 5 100 -- -- -- -- 3 100 
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5. Presència de les dones  
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5.1 Presència general en els mitjans 

 

Les dones polítiques són presents en menys proporció que els homes tant en els 

informatius diaris com en les entrevistes de tots els canals i emissores analitzats. 

Quant als debats, també tenen menys intervencions en els mitjans amb més emissions 

i només superen quantitativament els homes al 3/24 i a TVE Catalunya, televisions que 

han emès un únic debat aquest quadrimestre. 

 

En els informatius diaris, la presència de les dones en temps de paraula és similar en 

tots els mitjans i emissores analitzats i se situa entorn del 30%: TVE Catalunya 32,4%, 

RAC1 32,1%, Catalunya Ràdio 31,8%, 8tv 31,4% i TV3 28,8%. Com s’ha constatat en 

els informes anteriors, les dones obtenen més representativitat quan formen part dels 

executius (entre el 42,2% de RAC1 i el 32,5% de TV3) que no quan representen forces 

polítiques (entre el 26,6% a TV3 i el 19,7% a 8tv). Precisament, en el quadrimestre 

setembre-desembre la presència de les dones representants de partits és inferior en 

tots els mitjans analitzats respecte dels mesos de maig a agost. 

 

Pel que fa a les entrevistes, en la majoria de mitjans la presència de les dones és 

lleugerament superior que la seva presència en informatius diaris, excepte a Catalunya 

Ràdio i TVE Catalunya. Així, el percentatge de dones entrevistades per mitjà és del 

36,7% a TV3, 36,5% a 8tv, 32,7% a RAC1, 31,6% a TVE Catalunya, 30,9% a 

Catalunya Ràdio i 30,8% al 3/24.  
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Figura 1. Presència general de les dones polítiques per canal i/o emissora durant el quadrimestre 
setembre-desembre 
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5.2 Presència de les dones en els informatius diaris 

 

La presència de les dones representants de forces polítiques és més baixa respecte 

de la de les dones que integren governs. Així, la seva presència a TV3 és del 26,6%, a 

TVE Catalunya, del 25,1%, a Catalunya Ràdio, del 24,5%, del 24% a RAC1 i del 

19,7% a 8tv, unes xifres lleugerament més baixes respecte de les registrades en el 

quadrimestre maig-agost. 

 

Quant als diferents executius analitzats, les dones suposen el 42,2% a RAC1, el 

42,1% a 8tv, el 41,9% a TVE Catalunya, el 37,6% a Catalunya Ràdio i el 32,5% a TV3.  

El govern municipal de Barcelona, paritari en la seva composició, és qui registra una 

proporció més alta de dones, ja que en tots els canals i emissores la seva presència 

supera els dos terços. A més del protagonisme de l’alcaldessa de la ciutat, que intervé 

en temes diversos, dos fets informatius amb una atenció mediàtica important són 

responsabilitat d’altres quatre dones més de l’executiu (mesures en política d’habitatge 

i inseguretat al districte de Ciutat Vella).  

 

Les representants del Govern de l’Estat han registrat una presència significativa també 

amb una proporció entorn del 50% a tots els mitjans. A aquest fet hi contribueix que 

l’executiu estatal està format per més dones que homes i que tant la vicepresidenta 

com la portaveu de l’executiu són dones. Les intervencions de les representants del 

Govern de l’Estat se centren especialment en ítems que han aglutinat més atenció 

informativa durant el quadrimestre, com la causa judicial conjunta contra persones 

relacionades amb el procés independentista i els casos de presumpta corrupció. 

 

El temps de paraula de les dones representants dels governs locals de Catalunya 

(excepte el de Barcelona) també supera el 40% a tres mitjans (Catalunya Ràdio, TVE 

Catalunya i 8tv).  

 

Amb relació a la presència de dones representants de partits, només dues formacions 

superen el 40% de temps de paraula en algun mitjà: CAT EN COMÚ+IU i CUP.  

 

Les representants de CAT EN COMÚ+IU han obtingut una presència superior al 50 % 

a 8tv, TV3, TVE Catalunya i Catalunya Ràdio i per sobre del 40% a RAC1. Les dones 

de CAT EN COMÚ+IU prenen protagonisme especial pels diversos canvis en 

l’estructura organitzativa de CAT EN COMÚ, pel relleu en la presidència del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, on Jéssica 
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Albiach substitueix Elisenda Alamany, i per l’objectiu d’Ada Colau de revalidar l’alcaldia 

de Barcelona en les properes eleccions municipals del 2019.  

 

Les representants de la CUP registren una presència superior al 40% a 8tv (45,8%), 

TV3 (44,5%) i RAC1 (44,4%), on principalment han intervingut en notícies sobre els 

actes de la formació de recordatori dels fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i 

per valorar les peticions de penes presentades en els escrits d’acusació de la Fiscalia 

General de l’Estat i de l’Advocacia de l’Estat contra persones relacionades amb el 

procés independentista. 

 

Quant a les entitats vinculades al debat polític Arran, Alerta Solidària, 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 (excepte l’ACDC a 8tv). A 

aquest fet hi contribueix que la presidència i les persones que actuen com a portaveus 

d’aquestes entitats són dones.  
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Quadre 48. Percentatge del temps de paraula de les dones polítiques per canal i/o emissora durant 
el quadrimestre setembre-desembre7 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Governs 32,5 37,6 41,9 42,1 42,2 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 68,3 70,4 71,7 80,4 64,5 

Govern de l’Estat 42,9 49,3 49,9 53,3 53,1 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

29,3 48,9 -- 20,7 86,2 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

25,5 40,8 43,3 44,0 37,1 

Govern de Catalunya 21,9 23,7 26,5 23,5 29,0 

Govern de les administracions locals no 
catalanes 

6,7 --  56,0 62,9 

Forces polítiques 26,6 24,5 25,1 19,7 24,0 

Ahora Madrid 100 
    Equo 100 
    CAT EN COMÚ + IU 69,4 53,9 59,7 71,5 44,7 

CUP 44,5 39,6 24,4 45,8 44,4 

Podem+Podemos 38,8 31,3 27,4 4,1 2,2 

Ciutadans+Ciudadanos 38,2 30,9 39,7 20,6 36,1 

PSC+PSOE 27,3 28,2 22,4 27,7 25,3 

ERC 22,7 31,3 22,1 20,8 22,4 

JUNTSxCAT 22,0 25,2 6,7 6,8 23,8 

PPC+PP 12,6 9,7 11,1 14,2 17,9 

PDECAT 7,8 8,7 7,7 12,3 10,1 

Demòcrates de Catalunya -- 100 
   Guanyem Badalona en Comú -- 100 
   BNG 

 
100 

 
100 100 

En Marea 
 

100 
 

100 
 VOX -- 30,3 -- -- -- 

PNB -- -- -- -- 
 EH Bildu -- -- 

 
-- -- 

Units per Avançar -- 
   

-- 

Nueva Canarias 
 

-- -- -- -- 

Foro Asturias 
 

-- 
   PACMA 

 
-- -- 

 
-- 

Regidor/a no adscrit/a de l’Aj. de Barcelona 
 

-- 
   Lliures 

    
-- 

Resta d’agrupacions d’actors polítics 18,7 35,4 22,2 32,0 19,6 

Altres cambres legislatives 100 72,0    

Corts Generals 96,9 84,4 100 100 100 

Corona 28,0 -- 40,0 -- -- 

Òrgans de govern de l’administració de 
justícia 25,3 39,0 21,0 39,4 36,2 

Organismes de la Unió Europea 10,9 39,9  -- -- 

Altres institucions de la Generalitat 4,2 19,8 -- -- 22,4 

Parlament de Catalunya -- 4,5 -- -- -- 

Total 28,8 31,8 32,4 31,4 32,1 

 

  

                                                
7
 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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Quadre 49. Percentatge del temps de paraula de les dones representants de les entitats vinculades 
al debat polític per canal i/o emissora durant el quadrimestre setembre-desembre 

Entitats vinculades al debat polític TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Arran 100   100 100 

Alerta Solidària 100     

Associació Catalana pels Drets Civils 74,9 100  -- 60,4 

ANC 75,9 79,7 84,4 84,5 83,7 

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum 
Cívic i Social per al Debat Constituent 

-- -- -- -- -- 

Federalistes d’Esquerres   --   

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans -- -- --  -- 

Òmnium Cultural -- -- -- -- -- 

Societat Civil Catalana -- -- --   

Somatemps  --   -- 

Total 45,6 34,4 16,0 40,5 45,8 

 

 

Quadre 50. Percentatge del temps de paraula de les dones representants de candidatures a 
l’Ajuntament de Barcelona que no es presenten sota les sigles de cap partit per canal i/o emissora 
durant el quadrimestre setembre-desembre 

Candidatures a l’Ajuntament de 
Barcelona que no es presenten sota les 

sigles de cap partit 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

8tv RAC1 

Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya 

--    62,5 

Barcelona Capital Europea -- -- -- -- -- 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (Ferran 
Mascarell) 

 -- --   
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En els principals ítems informatius del quadrimestre (vegeu l’anàlisi en profunditat dels 

temes en el punt 3.2.), les dones tenen una presència superior al 50% únicament en 

les informacions sobre la crisi econòmica (a Catalunya Ràdio i TVE Catalunya) i sobre 

la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona (a TV3, 

Catalunya Ràdio i RAC1). 

 

Les informacions sobre la crisi econòmica (el primer tema en temps de paraula que 

concentra més d’un 50% de temps de paraula de dones) és el setè en temps de 

notícia a Catalunya Ràdio i el novè a TVE Catalunya. Les valoracions, tant de 

membres del Govern com de regidores a l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona, de 

les mesures del consistori entorn de l’accés a l’habitatge han contribuït a augmentar el 

nombre de temps de paraula de dones en aquest ítem. 

 

D’altra banda, les peces informatives sobre el Consell de Ministres celebrat el 21 de 

desembre a Barcelona són el vuitè tema en temps de notícia a Catalunya Ràdio, el 

dotzè a RAC1 i el catorzè a TV3. Aquí, el temps de paraula de dones superior al dels 

homes ve marcat per les valoracions realitzades tant per membres del Govern de 

Catalunya com per membres del Govern de l’Estat. 

 

En l’ítem que aquest quadrimestre ha captat més atenció informativa en tots els 

mitjans, la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés 

independentista, les dones obtenen més del 40% del temps de paraula a Catalunya 

Ràdio, TVE a Catalunya i 8tv. 

 

Per mitjans, Catalunya Ràdio emet més temps de paraula de dones que d’homes en 

dos dels quinze temes informativament rellevants del quadrimestre, mentre que TV3, 

TVE Catalunya i RAC1, en 1. 
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Quadre 51. 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 
setembre-desembre 

Temes  principals 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE Catalunya 8tv RAC1 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

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

8,8 31,6 10,1 42,7 11,6 40 8,5 43,5 10,6 37 

Informacions sobre diferents 
estratègies polítiques en relació 
amb el model de relacions entre 
Catalunya i l’Estat espanyol 

5,9 26,5 6,1 28,9 8,5 27,3 11,1 25,8 7,8 33,3 

Informacions entorn dels fets 
esdevinguts al voltant de l’1-O 
de 2017 i la seva 
commemoració 

5,1 30,4 4,2 24,9 6 25 5,3 23,9 4,5 23,2 

Informacions sobre aspectes 
derivats de la crisi econòmica 

4,7 34,3 3,4 55,5 2,5 55,9 4 33,2 3,1 33,6 

Informacions sobre casos de 
presumpta corrupció 

4,3 38,7 5,2 39,2 2,6 42,6 8,2 48,5 5,5 38,3 

Informacions entorn de les 
reunions entre el Govern de 
Catalunya i el Govern de l’Estat 

3,7 29,7 2,6 33,2 5,5 41,8 4,9 41,2 3,1 41,8 

Informacions entorn dels 
pressupostos generals de 
l’Estat per al 2019 

3,5 21,2 3,9 31,7 5,3 34 4,4 19,1 3,2 36,6 

Informacions sobre les 
eleccions al Parlament 
d’Andalusia 

3,1 39 2 36,4 1,1 32,5 4,4 24,6 4,1 24,5 

Informacions entorn de les 
negociacions per a la sortida 
del Regne Unit de la Unió 
Europea 

2,4 7,8 1,5 18,4 -- -- 0,3 0 2,1 8,1 

Informacions entorn dels 
protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en 
manifestacions i actes de 
protesta 

2,3 35 1,6 18,5 2,4 41,1 2,6 44,1 2,9 22,8 

Informacions entorn de la Diada 
Nacional de Catalunya 2018 

2,1 32,9 0,8 14,7 3 21,2 1,2 30,8 1,6 32,3 

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 

2 30,4 3,5 20,9 1,4 21,5 2,9 7,5 2,6 20,2 

Informacions entorn de la 
repercussió de la situació 
política de Catalunya en l’àmbit 
internacional 

1,9 9,1 2,2 12,8 1,3 25,3 0,8 0 2,2 17,6 

Informacions entorn de la 
celebració del Consell de 
Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona 

1,7 68,0 2,7 58 2,8 43,1 3,7 38 2 52,6 

Informacions amb vista a la 
celebració de les eleccions 
municipals del 2019 

1,6 20,9 2 19 2,2 17 1,5 9,3 2,2 27,1 
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5.3 Presència de les dones en entrevistes i debats  

 

El nombre d’entrevistes a dones polítiques és inferior al dels homes en tots els 

mitjans i emissores analitzats. La seva presència se situa en el 36,7% a TV3, en el 

36,5% a 8tv, en el 32,7% a RAC1, en el 31,6% a TVE Catalunya, en el 30,9% a 

Catalunya Ràdio i en el 30,8% al 3/24.  

 

Les dones representants d’agrupacions polítiques que han estat entrevistades en més 

ocasions són l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la consellera de la Presidència i 

portaveu del Govern de Catalunya, Elsa Artadi, i la presidenta del Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach.   

 

La proximitat de les properes eleccions municipals, on Ada Colau ha anunciat que es 

presentarà a la reelecció com a alcaldessa de Barcelona, i els canvis en l’estructura 

organitzativa de Catalunya en Comú, han contribuït al fet que Colau sigui la dona 

política que més entrevistes hagi protagonitzat. D’altra banda, els preparatius de la 

trobada entre el Govern de Catalunya i Govern de l’Estat del 20 de desembre i la 

posterior valoració de les reunions, i el posicionament de la Generalitat davant la 

celebració d’un Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre, han propiciat un 

gran nombre d’entrevistes a Elsa Artadi com a portaveu del Govern de Catalunya. 

Finalment, el paper de Catalunya en Comú i Podem+Podemos en les negociacions 

tant per aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya com els de l’Estat, ha 

incidit en la presència significativa de Jéssica Albiach en les entrevistes registrades. 

 

La proporció de la presència de dones en les entrevistes realitzades a membres 

d’entitats vinculades al debat polític és, en general, superior que en el conjunt de la 

resta d’agrupacions. En tots els mitjans, excepte TVE Catalunya i 8tv, la seva 

presència és superior a la dels homes: el 66,7% a RAC1, el 65% a Catalunya Ràdio, el 

59,5% a TV3 i el 54,5% al 3/24. A aquestes dades hi contribueix el fet que de les 

entitats que han registrat més entrevistes, l’ANC i l’Associació Catalana pels Drets 

Civils estan presidides per dones i, a més, en la segona són dones les que actuen com 

a portaveus. De fet, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, és, de totes les dones 

entrevistades que participen en el debat polític, la que més n’ha protagonitzat. 

  

La participació de dones polítiques en debats se situa en proporcions molt dispars 

segons el mitjà. En l’únic debat que programa el 3/24 suposa el 57,1%, en el de TVE 

Catalunya, el 50%, en els de Catalunya Ràdio representen el 36,4% i a TV3, el 18,8%. 
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Gairebé totes les dones que han participat en debats són diputades al Parlament de 

Catalunya. 

 

 

Quadre 52. Percentatge de presència de les dones en funció del tipus d’intervenció durant el 
quadrimestre setembre-desembre8 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Entrevistes 36,7 30,8 30,9 31,6 36,5 32,7 

Debats 18,8 57,1 36,4 50,0   

 

 

Quadre 53. Percentatge de presència de les dones representants de les entitats vinculades al debat 
polític per canal i/o emissora durant el quadrimestre setembre-desembre9 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
8tv RAC1 

Entrevistes 59,5 54,5 65,0 -- 33,3 66,7 

Debats       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 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. 
9
 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 a la ràdio. 

Setembre-desembre del 2018.  

Resum executiu 

 

1. TV3     

 

La característica principal d’aquest quadrimestre és la diversificació temàtica. En 

aquest context fragmentat, el cinc principals ítems informatius del quadrimestre 

setembre-desembre a TV3 són: les qüestions derivades de la causa judicial contra 

persones relacionades amb el procés independentista (8,8%), les diferents estratègies 

polítiques en relació amb el model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

(5,9%), la commemoració dels fets esdevinguts a Catalunya la tardor del 2017 al 

voltant de la votació de l’1-O (5,1%), els aspectes derivats de la crisi econòmica (4,7%) 

i els casos de presumpta corrupció (4,3%). 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, TV3 inclou temps de paraula de 30 agrupacions 

diferents en el conjunt de la informació emesa (d’aquestes agrupacions, 17 són de 

partit) i és el mitjà que inclou un nombre més elevat en 14 dels 15 grans temes que 

configuren l’agenda política aquest quadrimestre i que s’analitzen al capítol 3. 

 

El repartiment de temps de paraula entre governs i forces polítiques en els 

teleinformatius de TV3 és del 47,2% i del 52,8%, respectivament, una distribució 

gairebé idèntica a la del quadrimestre anterior. En aquest marc, el Govern de 

Catalunya és qui suma més temps de paraula (el 22,3%), seguit, a 7 punts, del Govern 

de l’Estat. El paper de tots dos executius en el marc del conflicte polític a Catalunya, 

subjacent en molts dels temes destacats de l’actualitat política, és l’objecte de la 

majoria del temps de paraula.  

 

Les forces polítiques amb més temps en els teleinformatius (en relació amb el 

sumatori de governs i partits) són PPC+PP (10,4%) i Ciutadans+Ciudadanos (10,2%). 

A aquestes dues agrupacions les segueixen el conjunt de PDECAT (6,7%) i 

JUNTSxCAT (1,6%); ERC (8%) i Demòcrates de Catalunya (0,1%); PSC+PSOE 

(6,7%) i Units per Avançar (0,1%); CAT EN COMÚ+IU (3,2%) amb Podem+Podemos 

(2,6%), Guanyem Badalona en Comú (0,1%) i Equo (0,1%); la CUP (2,1%). 
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Els resultats de VOX a les eleccions andaluses i el seu paper en la configuració del 

nou govern autonòmic han determinat la presència d’aquest partit en els informatius, 

amb 0,5% del temps de paraula respecte del total de temps de governs i partits. 

També s’hi comptabilitzen dues retransmissions adscrites a VOX en relació amb els 

comicis. 

 

Quant a la cambra catalana, TV3 ha donat temps de paraula a tots els grups i 

subgrups del Parlament; a les Corts Generals hi tenen veu les 6 formacions amb grup 

propi, així com PDECAT, en el marc del Grup Mixt.  

 

Pel que fa al Parlament de Catalunya, els dos principals grups de l’oposició registren 

les proporcions de temps més elevades (30,2% del total dels grups el Grup 

Parlamentari de Ciutadans i 19,5% el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar). Tot seguit, hi apareixen Catalunya en Comú Podem (13,2%), Junts per 

Catalunya (11,3%), el Grup Republicà (9,6%), la CUP (8,7%) i el PPC (7,5%).  

 

Entre els grups parlamentaris presents a les Corts Generals, el Grup Parlamentari 

Popular, principal grup de l’oposició, aglutina el 27,6%. Dos grups registren 

proporcions properes al 20% (el Grup d’Esquerra Republicana aplega el 20,4% i el 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el 18,7%). 

Ciudadanos registra el 13,7% i el PDECAT, en el marc del Grup Mixt, el 13,2%. A 

l’últim, el Grup Parlamentari Socialista suma el 6,5%. 

 

En l’àmbit local, igual que el segon quadrimestre del 2018, TV3 dona més presència 

als ajuntaments altres que el de Barcelona (un 54,7% davant un 45,3%). El temps es 

distribueix, principalment en dos temes d’àmbits informatius molt diferents: la cobertura 

informativa dels efectes d’episodis de mal temps en diferents municipis catalans i la 

imputació de representants de l’àmbit local en el judici de l’1-O.  

 

A l’Ajuntament de Barcelona, el govern municipal obté el 96,1% del temps de paraula i 

la resta correspon al Grup Municipal del PSC. Aquesta preponderància dels executius 

locals és encara més accentuada quant a la resta de municipis de Catalunya, on els 

governs obtenen el 99% del temps. 

 

TV3 també ha informat de l’actualitat política del trimestre en el marc d’entrevistes 

(188), debats (6) i retransmissions d’actes i fets vinculats al debat polític (138). En 

relació amb aquestes formes d’intervenció, 25 agrupacions diferents són entrevistades 
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i 10 participen en debats al llarg d’aquest quadrimestre. Representants de partits que 

integren tots els grups i subgrups de l’arc parlamentari català han estat objecte 

d’alguna entrevista i han participat en debats.   

 

Els temes principals tractats en entrevistes i en debats coincideixen en termes 

generals amb els temes amb més temps de notícia en els teleinformatius d’aquest 

canal: la causa judicial entorn de l’1-O, les estratègies polítiques en relació amb el 

model de relacions Catalunya-Estat espanyol i la commemoració del primer aniversari 

dels esdeveniments polítics entorn de l’1-O. La major part d’aquestes entrevistes 

correspon a representants dels partits. Tots els grups i subgrups del Parlament de 

Catalunya han estat entrevistats o han participat en debats directament o mitjançant 

alguna de les forces que s’hi relacionen. Durant aquest quadrimestre, TV3, amb 

emissió simultània amb Catalunya Ràdio, va emetre una entrevista a la cap de 

l’oposició al Parlament.  

 

Les agrupacions de partit amb més entrevistes són: ERC (11,2%),  PDECAT (8,5%) 

amb JUNTSxCAT (2,7%), CAT EN COMÚ+IU (8,5%) amb Podem+Podemos (1,6%), la 

CUP (9,6%), PSC+PSOE (3,2%) amb Units per Avançar (0,5%), 

Ciutadans+Ciudadanos (3,2%) i PPC+PP (2,1%). 

 

Quant als governs, s’incrementa la presència en entrevistes del Govern de Catalunya, 

que passa a ser del 21,3%. Una part d’aquest increment s’explica per l’atenció 

informativa a les demandes de reversió de les reduccions pressupostàries 

implementades per les administracions públiques en el context de la crisi econòmica. 

 

Durant aquest quadrimestre es comptabilitza la participació del Govern de Catalunya 

en debats (12,5%). La resta de persones que intervenen ho fan en qualitat de 

representants dels partits: ERC (18,8%), el conjunt de JUNTSxCAT (6,3%) i PDECAT 

(6,3%), PSC+PSOE (12,5%), CAT EN COMÚ+IU (12,5%), PPC+PP (12,5%), C’s 

(6,3%), CUP (6,3%) i EH Bildu (6,3%). 

 

TV3 va retransmetre, de manera íntegra o parcial, sessions parlamentàries, actes de 

governs i institucions, de forces polítiques i altres actes o fets vinculats a l’actualitat del 

debat polític. Així, durant aquest quadrimestre, el primer canal de TVC va emetre 138 

retransmissions: 18 sessions parlamentàries, 68 d’actes i comunicacions de governs i 

institucions, 38 actes de partits i 14 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 altres 

institucions o forces polítiques) n’emeten principalment del de Catalunya (47,1%) i de 

l’Estat (33,8%).  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: 

Ciutadans+Ciudadanos (18,4%), PSC+PSOE (18,4%); Podem+Podemos (13,1%); 

PDECAT (10,5%); ERC (7,9%); CAT EN COMÚ+IU (7,9%); CUP (7,9%); PPC+PP 

(7,9%) i JUNTSxCAT (2,6%). També se’n comptabilitzen de VOX (5,3%).  

 

Les candidatures a l’alcaldia de Barcelona que no es presenten sota les sigles de 

cap partit polític suposen en els teleinformatius de TV3 el 0,3% del temps de paraula 

total d’actors polítics (0,2% la plataforma de Manuel Valls i 0,1% la Coordinadora de 

Primàries per la República de Catalunya). En entrevistes suposen el 3,4%: 2,6% la 

Coordinadora de Primàries per la República de Catalunya, 0,4% la plataforma 

Barcelona Capital Europea i 0,4% el candidat Ferran Mascarell. 

 

La presència d’entitats vinculades al debat públic a TV3 adopta formats diversos. El 

paper d’algunes d’aquestes entitats com a organitzadors d’actes durant la Diada i 

commemoratius dels fets polítics entorn de l’1-O del 2017 contribueixen a que la 

proporció de temps de paraula en els teleinformatius gairebé es dobli respecte del 

quadrimestre anterior (3,9% del temps de paraula total agregat de les entitats i les 

agrupacions polítiques). Hi tenen veu 8 de diferents, principalment l’ANC (1,2%), 

Òmnium Cultural (1,1%) i l’Associació Catalana pel Drets Civils (0,8%). Societat Civil 

Catalana  suma el 0,2% i Moviment Cívic d’Espanya i Catalans, Arran, el Consell 

Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent  i Alerta 

Solidària, el 0,1% cada entitat. 

 

Quant a les entrevistes, 7 entitats hi participen i suposen el 15,9% del total 

d’entrevistes (de les entitats més les agrupacions polítiques). L’Associació Catalana 

pels Drets Civils és qui protagonitza més entrevistes (7,7%), que responen al 

tractament informatiu de diferents fets relacionats amb la situació de les persones 

empresonades (presentació dels escrits d’acusació, primer aniversari d’alguns dels 

empresonaments i la vaga de fam de polítics presos). L’ANC (4,3%), Òmnium Cultural 

(2,1%), Arran (0,4%), Asamblea Nacional Andaluza (0,4%), SARE (0,4%) i Societat 

Civil Catalana (0,4%) també intervenen en entrevistes.  
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Pel que fa als 14 actes d’entitats vinculades al debat polític que retransmet TV3, 5 

corresponen a Òmnium Cultural, 3 a l’ANC, 3 a Assemblea en Defensa de les 

Institucions Catalanes, 1 a Arran, 1 al Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i 

Social per al Debat Constituent i 1 a la Plataforma España somos todos. 

 

La presència de les dones polítiques és minoritària en els debats (18,8%) i en els 

teleinformatius de TV3 (28,8% del temps de paraula), i s’apropa al 40% en les 

entrevistes (36,7%). Respecte del quadrimestre anterior, s’observa un decrement de 

més de 5 punts percentuals de la presència en informatius.  
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2. Catalunya Ràdio 

 

L’agenda informativa de Catalunya Ràdio, com la de la resta de mitjans, es 

caracteritza per ser molt diversa quant als temes i situa, com a 5 ítems principals de 

l’actualitat política les informacions entorn de la causa judicial contra persones 

relacionades amb el procés independentista (10,1% del total), les notícies sobre 

diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat 

espanyol (6,1%), els casos de presumpta corrupció (5,2%), les informacions entorn 

dels fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la seva commemoració (4,2%) i les 

que guarden relació amb els pressupostos generals de l’Estat (3,9%). 

 

D’entre els mitjans analitzats, Catalunya Ràdio és el que presenta més diversitat de 

veus (33) en els seus informatius diaris, 20 de les quals corresponen a agrupacions de 

partit.  

 

En el repartiment de temps de paraula entre governs i forces polítiques als informatius 

diaris, la cadena de la CCMA és el mitjà que dona més protagonisme als executius, 

amb un 54% respecte del total. El temps de paraula del Govern de Catalunya (25%) i 

el del Govern de l’Estat (20,9%) són, amb diferència, els més elevats de totes les 

agrupacions, principalment a causa del protagonisme informatiu que adquireixen 

aquests executius en el marc contextual d’un quadrimestre caracteritzat per la 

presència transversal del debat entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat 

espanyol en diversos ítems informatius. 

 

Quant a les forces polítiques, el conjunt de PDECAT (7,7%) i JUNTSxCAT (1,8%) és 

qui registra més temps de paraula, sobretot en informacions derivades de la causa 

judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista. Les 

segueixen per temps el PPC+PP (8,7%), ERC (7,5,%) amb Demòcrates de Catalunya 

(0,2%), Ciutadans+Ciudadanos (7%), el PSC+PSOE (5,3%), el conjunt de CAT EN 

COMÚ+IU (2,2%) amb Podem+Podemos (2,1%), Guanyem Badalona en Comú (0,1%) 

i En Marea (0,1%) i finalment la CUP (2,3%). 

 

Així mateix, es registra la presència de  VOX (0,3%), sobretot a causa del seu resultat 

electoral a les eleccions al Parlament d’Andalusia. 

 

Aquesta emissora també inclou la presència dels cinc grups i subgrups del Parlament 

de Catalunya i de tots els grups de les Corts, amb l’excepció del Grup Parlamentari 
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Basc. En relació amb el Grup Mixt, s’hi inclou temps de paraula de PDECAT i Nueva 

Canarias. 

 

En l’àmbit del Parlament de Catalunya, els grups de Ciutadans (28,2%), de Junts per 

Catalunya (21,9%) i el Republicà (16,3%) són els que sumen més temps de paraula, 

principalment a causa del pes informatiu que obtenen els posicionaments diferenciats 

entre aquests tres grups en relació amb 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, així com el debat 

parlamentari sobre les diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions 

entre Catalunya i l’Estat espanyol. A continuació apareixen el Grup Socialistes i Units 

per Avançar (12,4%), el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (7,3%), el 

Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (7,1%) i el subgrup del 

Partit Popular de Catalunya (6,7%).  

 

Pel que fa a les Corts, el Grup Parlamentari Popular, com a principal grup de l’oposició 

que intervé en diversos temes, és el que acumula més temps de paraula, amb un 

30,2% del total. El segueix el d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (16,6%), 

el d’Esquerra Republicana (16%), el de Ciudadanos (14,4%), el Mixt (13,6%) –gairebé 

tot el PDECAT– i el Grup Socialista (9,3%). 

 

En el conjunt d’informació relativa a la política municipal, a Catalunya Ràdio la 

presència d’actors polítics d’ajuntaments diferents al de Barcelona (59,4%) és superior 

a la del consistori de la capital catalana (40,6%). En els dos casos, el temps de paraula 

dels executius és àmpliament superior al de les oposicions, amb un 87,7% del temps 

per a l’executiu de Barcelona i un 97% per als governs la resta dels consistoris. En 

l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona es comptabilitzen 3 grups de l’oposició i un 

regidor no adscrit, mentre que en el de la resta de municipis, 2 grups. 

 

Catalunya Ràdio és el mitjà amb més pluralitat de veus en debats (12) i el segon, 

juntament amb RAC1 i per darrere de TV3, en entrevistes (18). En tots dos formats es 

comptabilitza la presència de partits que integren tots els grups i subgrups 

parlamentaris. 

 

Catalunya Ràdio és el segon mitjà després de TV3 que va emetre més entrevistes a 

actors polítics en el tercer quadrimestre, concretament un total de 165. El principals 

temes tractats en aquestes entrevistes fan referència a la causa judicial conjunta 
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contra persones relacionades amb el procés independentista, als diferents actes que 

tenen lloc durant la Diada Nacional de Catalunya i al primer aniversari de l’operació 

policial Anubis del 20S de 2017. Representants de PDECAT (9,1%) amb JUNTSxCAT 

(3,6%) són els més entrevistats en aquesta emissora. Els segueixen els d’ERC 

(10,9%), els de CAT EN COMÚ+IU (8,5%) amb Podem+Podemos (1,2%), els de la 

CUP (7,3%), membres de PSC+PSOE (5,5%) , de Ciutadans+Ciudadanos (4,8%) i de 

PPC+PP (3,6%). La presència dels governs en les entrevistes se situa en un 

percentatge del 36,9% del total i l’executiu català és qui n’acumula més en una àmplia 

diversitat de temes. 

 

Pel que fa als debats, Catalunya Ràdio és el mitjà d’entre els analitzats que n’ofereix 

més, un total de 10. En tres ocasions en programa un de genèric sobre l’actualitat 

política i social entre representants de tots els grups i subgrups del Parlament de 

Catalunya, mentre que en dues emissions es fa referència als fets ocorreguts a 

Catalunya el setembre de 2017 (un sobre la sessió del Ple del Parlament de Catalunya 

del 6 i 7 de setembre i un altre sobre l’operació policial Anubis del 20S). Del total 

d’actors polítics que hi participen, la majoria representen partits polítics: ERC, el 

conjunt de JUNTSxCAT amb PDECAT i el de CAT EN COMÚ+IU amb 

Podem+Podemos suposen cada un el 15,9% de les intervencions; la CUP, el 13,6%; 

PSC+PSOE i Ciutadans+Ciudadanos, l’11,4% cada un; PPC+PP, el 9,1%; i 

representants del Govern de Catalunya, d’Altres institucions de la Generalitat i del 

Govern de les administracions locals catalanes, el 2,3%. En 2 dels 10 debats emesos 

a la ràdio pública, el conductor del programa explica que, per diferents motius, alguns 

partits polítics han declinat participar-hi (vegeu l’annex 3).  

  

Catalunya Ràdio va emetre un total de 35 retransmissions: 21 actes i comunicacions 

de governs i institucions, 5 sessions parlamentàries, 5 actes d’entitats vinculades al 

debat polític i 4 actes de partits polítics (de 3 forces diferents). En relació amb les 

retransmissions d’actes de governs, els de l’executiu català en suposen la meitat, 

mentre que la presència de les forces polítiques en aquestes retransmissions a 

Catalunya Ràdio es distribueix entre Ciutadans+Ciudadanos (2), PDECAT (1) i CAT 

EN COMÚ+IU (1).  

 

A la ràdio pública, les candidatures a l’alcaldia de Barcelona que no es presenten 

sota les sigles de cap partit polític representen gairebé l’1% del temps de paraula total 

d’actors polítics en informatius diaris (0,9% la plataforma Barcelona Capital Europea i 

0,1% Ferran Mascarell). En entrevistes, la presència d’aquestes candidatures suposa 
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el 2,1%: 1,1% la Coordinadora de Primàries per la República de Catalunya, 0,5% la 

plataforma que promou la candidatura de Manuel Valls i 0,5% BCN com Tu. 

 

La presència d’entitats que intervenen de forma explícita en els debats polítics 

d’abast general se situa en un 3,2% del temps total (de les entitats més les 

agrupacions polítiques) en els informatius diaris, i es concreta en un total de 7 entitats 

diferents: Òmnium Cultural (1,4% del temps), ANC (0,9%), Associació Catalana pels 

Drets Civils (0,3%), Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al 

Debat Constituent (0,2%), Moviment Cívic d’Espanya i Catalans (0,2%), Societat Civil 

Catalana (0,1%) i Somatemps (0,1%).  

 

En el marc d’entrevistes, les entitats que intervenen en el debat polític són objecte de 

del 10,6% del total (entitats més agrupacions polítiques). De la mateixa manera que a 

TV3, l’Associació Catalana pels Drets Civils és la que en protagonitza més (4,2% del 

total) en relació amb els fets esmentats (reacció a les peticions de penes, primer 

aniversari dels primers empresonaments i vaga de fam). També són entrevistats l’ANC 

(3,7%), Òmnium Cultural (1,6%), Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i 

Social per al Debat Constituent (0,5%) i Federalistes d’Esquerres (0,5%). 

 

Pel que fa a la retransmissió d’actes d’entitats vinculades al debat polític, 4 

corresponen a Òmnium Cultural i una a l’ANC. 

 

La presència de dones a Catalunya Ràdio aquest quadrimestre continua sent inferior 

a la dels homes en tots els formats i decreix més de 7 punts respecte del quadrimestre 

anterior tant en informatius (31,8%), com en entrevistes (30,9%). En canvi, creix 7,5 

punts en els debats (36,4% del total). 
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3. TVE Catalunya 

 

Les informacions derivades de la causa judicial conjunta contra persones relacionades 

amb el procés independentista (11,6%) i les que fan referència a les diferents 

estratègies polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

(8,5%) són, igual com a la resta de mitjans, els dos temes principals en atenció 

informativa a TVE Catalunya. Tot i això, l’atenció informativa en el mitjà ha estat molt 

diversificada. Així, les notícies entorn dels fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i 

la seva commemoració (6% del temps total) configuren el tercer gran tema  en aquest 

canal, seguides de les reunions entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat 

(5,5%) i els pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (5,3%). 

 

En canvi, dedica una proporció inferior a la de la resta de mitjans en les informacions 

següents: els 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 

(1,4%), la repercussió de la situació política de Catalunya en l’àmbit internacional 

(1,3%) i les que se centren en les eleccions sobre les eleccions al Parlament 

d’Andalusia (1,1%). 

 

Quant als  informatius diaris, 22 agrupacions diferents hi tenen presència en temps 

de paraula, 13 de les quals son agrupacions de partits polítics. TVE Catalunya és el 

mitjà que ofereix menys diversitat d’actors polítics que la resta dels analitzats, però 

també és el que té uns informatius més breus. 

 

A TVE Catalunya és on les forces polítiques tenen més temps de paraula (53,3%) 

respecte dels governs (46,7%), si es compara amb la resta de mitjans analitzats.  

 

En el conjunt de les agrupacions analitzades, el Govern de Catalunya és el que 

registra més temps de paraula (19,9%), seguit del Govern de l’Estat (18,3%). 

 

La distribució del temps de paraula de les diferents formacions polítiques situa com a 

agrupació amb més temps la de Ciutadans+Ciudadanos (11,1%), seguida de PPC+PP 

(9,7%), ERC (7,9%) i PSC+PSOE (7,7%). Les segueixen: PDECAT (5,4%) i 

JUNTSxCAT (1,7%); CAT EN COMÚ + IU (4,3%) i Podem+Podemos (2,2%); i la CUP 

(2,8%). 
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Dos partits extraparlamentaris han obtingut temps de paraula aquest quadrimestre a 

TVE Catalunya: PACMA, amb el 0,2% del temps de paraula, i VOX, amb el 0,1%. 

 

Les informacions en relació amb l’activitat del Parlament de Catalunya inclouen la 

veu de tots els grups i subgrups parlamentaris. En aquesta cambra, el primer grup de 

l’oposició, el Grup Parlamentari de Ciutadans, és qui més temps obté (26,4%). A 

continuació, els grups de Catalunya en Comú Podem i de Socialistes i Units per 

Avançar registren proporcions entorn del 14%, seguits del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya (13,3%), el Subgrup Parlamentari del Partit Popular a Catalunya (12%), 

el Grup Parlamentari Republicà (11,4%) i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular-Crida Constituent (8,7%).  

 

Pel que fa a les Corts, tots els grups parlamentaris obtenen temps de paraula, inclòs 

el Grup Mixt (amb intervencions, sobretot, del PDECAT i també de Nueva Canarias). 

El Grup Parlamentari Popular (28,1%), el principal en representació a les dues 

cambres de les Corts, és qui més temps de paraula obté. A continuació, en temps, 

apareixen: el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (20,5%); el Grup 

Parlamentari d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (19,1%); el PDECAT 

(12,8%); el Grup Parlamentari de Ciudadanos (11,7%); el Grup Parlamentari Socialista 

(6,9%); Nueva Canarias (0,6%); i el Grup Parlamentari Basc (0,2%). 

 

L’Ajuntament de Barcelona rep una atenció preferent en les informacions centrades en 

les administracions locals a Catalunya a TVE Catalunya (72,6% del temps de 

paraula de governs i oposicions), respecte de la resta d’ajuntaments. Quant al 

repartiment entre governs i oposicions municipals, els executius obtenen la immensa 

majoria del temps a Barcelona (el Govern de l’Ajuntament de Barcelona capitalitza 

suma el 92,2% del temps) i tot el de la resta de municipis, on l’oposició no obté temps 

de paraula.  

 

En el marc de la preparació de les eleccions municipals de maig del 2019, dues 

candidatures a l’Ajuntament de Barcelona que no es presenten sota les sigles de cap 

partit, Barcelona Capital Europea (0,5%) i el candidat a l’alcaldia de Barcelona Ferran 

Mascarell (0,2%), registren temps de paraula. 

 

Les emissions de TVE en desconnexió per a Catalunya són les que inclouen menys 

entrevistes, menys debats i menys retransmissions entre tots els mitjans 

analitzats. 
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Quant a les entrevistes, aquesta televisió va emetre 19 entrevistes a representants de 

12 agrupacions polítiques diferents. En aquest format, tots els grups i subgrups 

parlamentaris de la cambra catalana, amb l’excepció del PPC, obtenen presència 

mediàtica mitjançant les formacions polítiques que s’hi relacionen: CAT EN COMÚ + 

IU és qui més en va registrar (21,1%). A continuació, amb el mateix nombre, apareixen 

Ciutadans+Ciudadanos, la CUP i JUNTSxCAT (10,5%) i ERC i el PSC+PSOE (5,3% 

cada una). 

 

Els temes principals de les entrevistes giren entorn de la Diada Nacional de Catalunya 

2018, la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés 

independentista i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i del Govern de 

l’Estat per al 2019. 

 

Respecte dels debats, TVE Catalunya n’ha celebrat un (amb participació d’actors 

polítics) en aquest quadrimestre, centrat en la legalització de la marihuana, amb la 

participació d’una diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans i un altre diputat del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Aquest canal ha realitzat dues 

retransmissions durant el quadrimestre, una adscrita a l’activitat del Govern de l’Estat 

i una altra a la del Govern de Catalunya. 

 

Les entitats vinculades al debat polític registren temps de paraula als informatius 

d’aquesta televisió (1,9% en conjunt). TVE Catalunya presenta la particularitat que és 

l’únic mitjà analitzat on Societat Civil Catalana és l’entitat amb més temps (0,6% sobre 

el total de temps de paraula). La resta d’entitats obtenen els percentatges següents: 

Òmnium Cultural i ANC (0,4%), Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i 

Social per al Debat Constituent (0,2), i el Moviment Cívic d’Espanya i Catalans i 

Federalistes d’Esquerres (0,1%). L’ANC és l’única d’aquestes entitats amb una 

entrevista.   

 

Les dones, com a la resta de mitjans, tenen menys presència que els homes en els 

informatius diaris. Tanmateix, assoleixen la xifra més elevada de tots els mitjans 

analitzats als informatius diaris, amb un 32,4% de temps de paraula. En les 

entrevistes, les dones representen el 31,6% i en l’únic debat, una de les dues 

persones participants és una dona.  
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4. 8tv 

 

A 8tv, a diferència de la resta de mitjans analitzats, l’ítem informatiu amb més atenció 

informativa són les diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions entre 

Catalunya i l’Estat espanyol (11,1%), que la resta de mitjans situen en segon lloc. 

Coincideix amb la resta de televisions i ràdios analitzades en la diversitat de temes que 

tracta. Així, a dos temes amb una presència similar, les informacions derivades de la 

causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el procés independentista 

(8,5%) i les informacions sobre casos de presumpta corrupció (8,2%), els segueixen 

un grup de quatre temes amb una temps semblant: els fets de l’1-O de 2017 (5,3%), 

les reunions entre els Governs de Catalunya i de l’Estat (4,9%), les informacions sobre 

els pressupostos generals del 2019 i sobre les eleccions a Andalusia (els dos amb el 

4,4%).  

 

En els informatius diaris, 8tv dona veu a 27 agrupacions diferents, de les quals prop 

de la meitat, 15, són partits polítics.  

 

Els governs sumen més temps de paraula (52,1%) que les forces polítiques (47,9%),  

en els informatius diaris de 8tv. El Govern de l’Estat és el que acapara més temps 

informatiu (27,4%) i el Govern de Catalunya en suma prop del 20%. A aquestes dades 

hi contribueixen el fet que tots dos governs han tingut un paper destacat en alguns 

dels ítems que més atenció informativa han obtingut en els informatius diaris entre els 

mesos de setembre i desembre, com ara, les estratègies polítiques entorn del model 

de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, les reunions entre el Govern de 

Catalunya i el Govern de l’Estat i la celebració del Consell de Ministres del 21 de 

desembre a Barcelona. 

 

Quant a les forces polítiques, el PPC+PP (14,6%) és qui obté més temps de paraula. 

A continuació la segueixen: Ciutadans+Ciudadanos (7,7%); ERC (6,5%); PDECAT 

(4,7%) i JUNTSxCAT (1,1%); CAT EN COMÚ+IU (1,7%) amb Podem+Podemos 

(3,3%) i amb En marea (0,2%); PSC+PSOE (5,1%); i la CUP (1,2%).  

 

Els resultats de VOX a les eleccions andaluses centren el temps de la formació 

extraparlamentària, que  obté el 0,5% del temps de paraula de governs i partits. 

 

En les informacions sobre el Parlament de Catalunya, tots els grups i subgrups del 

Parlament de Catalunya hi tenen presència en temps de paraula. Quant a la distribució 
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del temps de paraula, el primer grup de l’oposició, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 

suma el percentatge més alt dels mitjans analitzats (31,5% del temps de paraula). El 

segueixen el Grup Parlamentari Republicà (22,5%), el Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya (11,5%), el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 

(9,7%), el Grups Parlamentari Catalunya En Comú Podem (8,6%) i el Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya (8,3%), i el Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (7,9%).  

 

Pel que fa a les Corts, tots els Grups Parlamentaris (i, en el marc del Grup Mixt, 

PDECAT i Nueva Canarias), tenen presència en forma de temps de paraula. El Grup 

Parlamentari Popular (36%), que és el principal de l’oposició, és el que registra una 

proporció més gran de temps de paraula. El segueixen el Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana (19,8%), el Grup Parlamentari de Ciudadanos (12,4%), el 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (11,4%), el Grup 

Parlamentari Socialista (10,1%), PDECAT (6,6%), Nueva Canarias (2,2%) i el Grup 

Parlamentari Basc (1,6%).  

 

A 8tv, el temps de paraula de l’Ajuntament de Barcelona (govern i oposició) és superior 

(58,6%) al que obtenen les persones en representació de la resta d’administracions 

locals de Catalunya (41,4%). A més, la informació es concentra molt notablement en 

les intervencions dels governs, mentre que el temps dels grups municipals de 

l’oposició són molt menors a l’Ajuntament de Barcelona (7,9% del sumatori govern i 

oposició) o inexistent (a la resta d’ajuntaments catalans). Principalment, els membres 

de l’executiu de Barcelona intervenen en informacions sobre la seguretat ciutadana (un 

30% del seu temps de paraula), mentre que el temps de paraula de la resta 

d’executius catalans es distribueix en una gran diversitat de temes.  

 

També en referència a la capital catalana, Barcelona Capital Europea (0,7%) és l’única 

candidatura a l’Ajuntament de Barcelona que no es presenta sota les sigles de cap 

partit que té presència a 8tv. 

 

8tv realitza aquest quadrimestre 52 entrevistes, que es reparteixen en 14 agrupacions 

polítiques diferents. Tots els grups i subgrups polítics del Parlament de Catalunya hi 

obtenen presència. Els fets esdevinguts al voltant de l’1-O de 2017 i la seva 

commemoració, així com la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb 

el procés independentista, són els temes que han ocupat més entrevistes en el conjunt 

de les emeses a 8tv.   
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Les agrupacions de partit amb més entrevistes són PDECAT (11,5%) amb 

JUNTSxCAT (7,7%); CAT EN COMÚ+IU (11,5%) amb Podem+Podemos (1,9%); ERC 

(11,5%), PSC+PSOE (11,5%), PPC+PP (5,8%), la CUP (3,8%); 

Ciutadans+Ciudadanos (3,8%) i EH Bildu (1,9%). 

 

La presència dels governs en entrevistes és del 28,7%, i es concentra sobretot en 

membres de l’executiu català (19,2%) en relació amb temes diversos. 

 

8tv va recórrer de manera excepcional al format de les retransmissions d’actes 

relacionats amb l’actualitat política i, de fet, 4 de les 6 realitzades van ser el 20 de 

desembre, per seguir els contactes i les reunions del Govern de Catalunya i del 

Govern de l’Estat en aquella jornada.  

 

La presència conjunta de les entitats vinculades al debat polític se situa en el 3,7% 

del total de temps de paraula dels informatius, sumada a la de les agrupacions 

polítiques. L’augment de la seva presència té relació amb l’increment de l’atenció 

informativa a temes relacionats el procés judicial. Així, són Òmnium Cultural i l’ANC 

(1,7% del total de temps de paraula) les que registren més temps de paraula als 

informatius de 8tv. 

 

En l’apartat d’entrevistes, les entitats que obtenen presència són l’ANC (amb el 6,5% 

del total d’entrevistes), l’Associació Catalana pels Drets Civils (amb el 4,8%) i Òmnium 

Cultural i la Crida Nacional per la República, amb una proporció de l’1,6 per cent cada 

una.   

 

Les dones polítiques tenen menys presència que els homes en tots els formats 

d’intervenció analitzats: als informatius diaris de 8tv representen el 31,4% del temps 

total de paraula; en les entrevistes, les dones representen el 36,5%.  
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5. RAC1 

 

RAC1 ha ofert una gran diversitat d’ítems informatius en el període analitzat com a 

conseqüència de l’elevada fragmentació temàtica que caracteritza el quadrimestre. 

D’entre aquests ítems, la causa judicial conjunta contra persones relacionades amb el 

procés independentista és, amb el 10,6% del total, el que acumula més atenció 

mediàtica; el segueixen les informacions entorn de les diferents estratègies polítiques 

entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, amb el 7,8%; les que 

aborden diversos casos de presumpta corrupció, amb el 5,5%; amb un 4,5%, les que  

fan referència als fets ocorreguts al voltant de l’1-O de 2017 i la seva commemoració, i 

amb un 4,1%, les notícies sobre les eleccions al Parlament a Andalusia. 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, els informatius analitzats registren 28 agrupacions  

diferents, una dada molt similar a la de 8tv. D’aquestes, 16 corresponen a agrupacions 

de partit.  

 

RAC1 és el mitjà que inclou més veus diferents en dos dels quinze ítems informatius 

principals: 10 en les notícies sobre les properes eleccions municipals del 2019 i 5 

agrupacions diferents en les que tracten les negociacions per a la sortida del Regne 

Unit de la Unió Europea. 

 

Dins dels informatius diaris, la suma de temps de paraula de les formacions 

polítiques (51,7%) aglutina més temps que la dels executius (48,3%), tot i que 

l’agrupació que hi intervé més és la del Govern de Catalunya (23,1%). 

 

El temps de paraula de les forces polítiques es distribueix de la manera següent: 

PPC+PP (11,8%), Ciutadans+Ciudadanos (9,8%), PDECAT (6,2%) amb JUNTSxCAT 

(2,0%), PSC + PSOE (6,7%) amb Units per Avançar (0,2%), ERC (6%), CAT EN 

COMÚ+IU (3,7%) amb Podem+Podemos (2,1%) i la CUP (1,8%). 

 

L’atenció informativa a les eleccions al Parlament d’Andalusia ha propiciat que VOX 

també hagi registrat un 0,9% del temps de paraula de governs i partits a l’emissora del 

Grup Godó.  

 

En relació amb el Parlament de Catalunya, tots els grups i subgrups de la cambra hi 

són representants. El principal grup de l’oposició, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 

és el que acumula més temps de paraula amb un 28,1%. A continuació, Socialistes i 
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Units per Avançar registren un 17,4%, Catalunya en Comú Podem, el 13,2%, Junts per 

Catalunya, el 13% i el Grup Republicà, l’11,9%. Els subgrup del Partit Popular ha 

acumulat el 10% del temps de paraula, mentre que el de la Candidatura d’Unitat 

Popular-Crida Constituent, el 6,4%. 

 

Quant a les Corts  Generals, hi són representats tots els grups, excepte el Grup 

Parlamentari Basc. En el cas del Grup Mixt del Congrés, es dona veu al PDECAT i a 

Nueva Canarias. El Grup Parlamentari Popular, principal grup de l’oposició, és el que 

suma més temps de paraula en els informatius analitzats, amb un 38,3%. Amb un 

percentatge substancialment inferior, el segon grup de la cambra baixa quant a temps 

de paraula és el d’Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea, amb el 18,7%. El 

segueix el GP d’Esquerra Republicana (16,1%) i el GP Mixt, que aplega principalment 

inserts de membres del PDECAT (10,8%), juntament amb de Nueva Canarias (0,4%). 

Els grups de Ciudadanos (8,2%) i Socialista (7,4%) són els que menys temps de 

paraula han registrat. 

 

En l’àmbit local, la presència de representants de l’Ajuntament de Barcelona (65%) és 

superior al temps de paraula registrat per representants de la resta d’executius locals 

catalans (35%). En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, un 98,1% pertany a inserts de 

membres del govern, mentre que un 1,9% correspon a la veu de l’oposició. D’un ampli 

ventall de temes on han intervingut els representants del govern de Barcelona, les 

informacions al voltant de la seguretat ciutadana (sobretot pel que fa al tràfic de 

drogues) són les que acumulen més temps a RAC1. En la resta d’executius locals 

catalans, només s’han emès intervencions dels membres del govern. 

 

RAC1 va emetre 101 entrevistes en els programes analitzats de la mostra i entre els 

temes més tractats en aquest format se situen els fets ocorreguts al voltant de l’1-O del 

2017 i la seva commemoració i les diferents estratègies polítiques en relació amb el 

model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, que coincideixen amb els temes 

que han rebut més atenció informativa aquest quadrimestre.  

 

En les entrevistes, el conjunt de CAT EN COMÚ+IU (9,9%) amb Podem+Podemos 

(1,0%) és el que té més presència. El segueix el que forma el PDECAT (5,9%) amb 

JUNTSxCAT (4,0%); ERC (8,9%); PPC+PP (7,9%), PSC+PSOE (5,9%) amb Units per 

avançar (2,0%), Ciutadans+Ciudadanos i la CUP (3%, cada una). 
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RAC1 és el mitjà que registra un percentatge més elevat d’entrevistes realitzades a  

membres de governs (42,6% del nombre total), entre les quals predominen les que 

s’efectuen a representants del Govern de Catalunya (26,7%). 

 

En relació amb les retransmissions i connexions en directe, RAC1 n’ha realitzat un 

total de 52 al llarg del quadrimestre analitzat, entre actes de governs i institucions (19), 

sobretot del Govern de Catalunya i del Govern de l’Estat, sessions de cambres 

legislatives (18) i actes de partits (12) i d’entitats vinculades al debat polític (3).  

 

En l’àmbit dels partits, RAC1 ha retransmès actes del PPC+PP (33,3%), del 

PSC+PSOE (25%), de Ciutadans+Ciudadanos (16,6%), i de Podem+Podemos, la 

CUP i VOX (8,3%, cada un).  

 

Un 30% de les retransmissions d’aquesta emissora es fan en el marc de programes 

especials amb motiu de fets rellevants i que coincideixen amb alguns dels ítems amb 

més temps de notícia en els informatius diaris: l’anunci de les peticions de penes de la 

Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per l’1-O i les eleccions 

al Parlament d’Andalusia.  

 

Les candidatures a l’alcaldia de Barcelona que no es presenten sota les sigles de 

cap partit polític registren el 0,6% del temps de paraula total d’actors polítics en 

informatius diaris (0,3% la plataforma Barcelona Capital Europea i 0,3% la 

Coordinadora de Primàries per la República de Catalunya). En entrevistes, la 

presència d’aquestes dues candidatures suposa el 2,5% i s’inverteix l’ordre: 1,7% la 

Coordinadora i 0,8% la candidatura de Manuel Valls. 

 

Pel que fa a les entitats vinculades amb el debat polític, sis de diferents suposen 

conjuntament el 2,7% del temps total de les entitats i les agrupacions polítiques. 

L’Associació Catalana pels Drets Civils, l’ANC i Òmnium Cultural són, com en la major 

part dels mitjans analitzats, les que concentren més temps de paraula als informatius, 

amb un 0,9%, 0,8% i 0,7%, respectivament, cada agrupació. També obtenen temps de 

paraula el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 

Constituent (0,2%), Arran (0,1%) i Moviment Cívic d’Espanya i Catalans (0,1%).  

 

Els representants de les entitats que han estat entrevistats (12,6% del total 

d’entrevistes a actors polítics) formen part de l’Associació Catalana pels Drets Civils 
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(5%) , l’ANC (5%), Òmnium Cultural (1,7%) i el Consell Assessor per a l’impuls del 

Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent (0,8%). 

 

Els 3 actes d’entitats retransmesos corresponen a l’ANC, Òmnium Cultural i 

l’Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes. 

   

I en relació amb la presència de les dones polítiques, el temps de paraula que 

obtenen als informatius analitzats és del 32,1% del total, una dada similar a la del 

quadrimestre anterior. El 32,7% de les persones entrevistades són dones, 7 punts 

menys que el quadrimestre maig-agost. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

2 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

3 

ANNEX 1. Informatius diaris: temps de notícia i de paraula de les informacions 

 

Els cinc quadres que segueixen mostren, per 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 54. TV3. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre setembre-desembre 

% Atenció 
informativa 

Notícia Agrupació 
%Temps 
paraula 

4,02 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-
O (TER) 

PDECAT 19,84 

Govern de Catalunya 14,03 

ERC 12,02 

Govern de l’Estat 10,34 

PP 5,88 

PSC 4,98 

Òmnium Cultural 4,59 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

4,27 

Ciutadans 3,23 

Parlament de Catalunya 2,84 

CUP 2,59 

ANC 1,81 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

1,75 

CAT EN COMÚ 1,75 

PPC 1,55 

Grup Parlamentari Ciudadanos 1,42 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,36 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

1,23 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,03 

Grup Parlamentari Popular 0,9 

Ciudadanos 0,71 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

0,52 

Grup Parlamentari Mixt 0,52 

VOX 0,26 

Grup Parlamentari de Ciutadans 0,26 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

0,19 

Corts Generals 0,13 

3,18 Informacions entorn de les reunions entre Pedro Sánchez i 
Quim Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i 
de la Generalitat, el 20 de desembre a Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 34,98 

Govern de l’Estat 31,55 

PP 7,7 

CAT EN COMÚ 6,71 

Ciutadans 5,03 

Grup Parlamentari de Ciutadans 2,13 

Grup Parlamentari Popular 1,6 

PDECAT 1,37 

PSOE 1,3 

CUP 1,3 

PSC 1,14 

Podemos 1,14 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

0,91 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 0,69 

ERC 0,61 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

0,53 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

0,46 

Grup Parlamentari Republicà 0,46 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

0,38 
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2,37 
 

Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea 
(TER) 

Govern de l’Estat 59,52 

Organismes de la Unió Europea 40,48 

2,27 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) 

Govern de Catalunya 17,94 

Grup Parlamentari de Ciutadans 14,58 

Parlament de Catalunya 13,31 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

9,72 

Grup Parlamentari Republicà 8,33 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

6,83 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,86 

PDECAT 4,28 

Govern de l’Estat 3,82 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

3,47 

ERC 3,01 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

2,66 

Ciudadanos  2,43 

CUP 1,97 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,74 

CAT EN COMÚ 1,04 

2,19 
 

Episodis de climatologia adversa i incidències que se’n 
deriven (TER) 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

40,95 

Govern de Catalunya 24,76 

Govern de les administracions locals 
no catalanes 

14,92 

Govern de l’Estat 8,25 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

7,62 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,49 

1,88 Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 (TER) Govern de Catalunya 21,47 

ERC 19,37 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

14,53 

PDECAT 11,79 

JUNTSxCAT 11,37 

Parlament de Catalunya 6,53 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,37 

Òmnium Cultural 2,95 

CUP 2,74 

PP 1,89 

PSC 1,68 

Corona 1,26 

Ciutadans 1,05 

1,72 Informació sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de 
persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 61,29 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

18,06 

Govern de l’Estat 9,03 

Grup Parlamentari de Ciutadans 3,44 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

3,23 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,01 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

1,94 
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1,65 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions 
municipals del 2019 (TER) 

ERC 26,77 

PPC 20,73 

CAT EN COMÚ 16,23 

PP 7,08 

PDECAT 6,91 

JUNTSxCAT 6,22 

PSC 4,84 

Barcelona Capital Europea 4,32 

Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya 

3,63 

Ahora Madrid 3,11 

CUP 0,17 

1,60 Polèmica entorn de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’assumpció del pagament de la taxa de l’impost sobre actes 
jurídics documentats de les escriptures públiques amb 
garantia hipotecària (TER) 

Govern de l’Estat 33,94 

Govern de Catalunya 15,26 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

12,76 

Podemos 8,2 

ERC 7,97 

PDECAT 5,69 

CAT EN COMÚ 4,33 

Grup Parlamentari Popular 3,64 

PSC 3,19 

Ciudadanos 2,96 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

2,05 

1,59 Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i PDECAT al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 
2019 (TER)  

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

19,34 

Govern de l’Estat 19,2 

PSC 12,48 

PDECAT 7,96 

Grup Parlamentari Popular 7,68 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

6,58 

Ciutadans 6,31 

ERC 5,62 

Grup Parlamentari Mixt 3,84 

Govern de Catalunya 3,57 

Grup Parlamentari Ciudadanos 3,16 

CAT EN COMÚ 2,61 

JUNTSxCAT 1,65 

1,56 Informacions amb vista a les eleccions i la campanya 
electoral al Parlament d’Andalusia (TER) 

Ciudadanos 29,3 

PSOE 23,08 

PP 21,79 

Adelante Andalucía 12,45 

Podemos 6,78 

Govern de les administracions locals 
no catalanes 

2,75 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

2,2 

Govern de l’Estat 1,65 

1,47 Protestes que demanen revertir les reduccions 
pressupostàries implementades per les administracions 
públiques arran de la crisi econòmica (TER) 

Govern de Catalunya 71,65 

Ciutadans 9,45 

PSC 6,71 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

3,35 

ERC 3,35 

CAT EN COMÚ 2,74 

JUNTSxCAT 2,74 

1,45 Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) Govern de l’Ajuntament de Barcelona 48,08 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

21,63 

Govern de l’Estat 16,35 

Govern de Catalunya 13,94 
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1,34 Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi 
Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (TER) 

Govern de Catalunya 24,28 

ERC 17,49 

Parlament de Catalunya 15,14 

Govern de l’Estat 13,84 

ANC 10,97 

Altres institucions de la Generalitat 8,88 

PDECAT 3,92 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,87 

Ciutadans 1,83 

JUNTSxCAT 0,78 

1,31 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) 

Govern de Catalunya 28,77 

ANC 16,67 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

12,1 

Associació Catalana pels Drets Civils 9,82 

Òmnium Cultural 9,59 

PDECAT 7,76 

ERC 7,08 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

4,57 

Parlament de Catalunya 3,65 

1,22 Informacions relacionades amb la tramitació parlamentària 
del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 
2019 (TER) 

Govern de l’Estat 20,79 

Grup Parlamentari Popular 16,36 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

15,89 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

12,38 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,35 

Corts Generals 7,71 

Ciudadanos 7,01 

Grup Parlamentari Mixt 6,31 

Organismes de la Unió Europea 4,21 

1,11 Debat genèric entorn de les diferents estratègies polítiques en 
relació amb el procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 25,51 

PP 15,84 

PSOE 14,61 

Govern de Catalunya 12,35 

CUP 7,82 

Òmnium Cultural 4,94 

Ciudadanos 4,94 

Ciutadans 4,32 

Altres institucions de la Generalitat 4,32 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

3,29 

JUNTSxCAT 2,06 

1,06 Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en 
col·laboració amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de la 
Diada (TER) 

PDECAT 23,46 

Govern de Catalunya 20,67 

Associació Catalana pels Drets Civils 18,72 

Òmnium Cultural 13,69 

ANC 13,69 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

3,63 

CUP 3,35 

ERC 2,79 

1,00 Balanç dels primers cent dies i dels set mesos del Govern de 
l’Estat presidit per Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 46,53 

PP 22,52 

Ciudadanos 20,3 

Podemos 8,42 

Govern de Catalunya 2,23 
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0,99 Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 20 de 
setembre de 2017 (TER) 

CUP 24,65 

Òmnium Cultural 19,07 

Govern de Catalunya 17,21 

ANC 11,63 

ERC 10,23 

PDECAT 9,3 

Parlament de Catalunya 5,58 

PP 2,33 

0,99 Polèmica per la filtració d’uns missatges de Whatsapp del 
portaveu del Grup Parlamentari Popular al Senat, Ignacio 
Cosidó, sobre el control de la Sala Segona del TS arran de la 
renovació del CGPJ (TER) 

Govern de l’Estat 21,34 

Grup Parlamentari Popular 18,18 

ERC 11,46 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

9,49 

Ciutadans 7,91 

PSC 7,51 

PDECAT 4,35 

Grup Parlamentari Mixt 3,95 

CAT EN COMÚ 3,95 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

3,56 

JUNTSxCAT 3,16 

Grup Parlamentari Ciudadanos 2,77 

Òmnium Cultural 1,58 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

0,79 

0,95 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant les accions dels CDR en autopistes durant 
el pont de la Constitució i la Puríssima (TER) 

Govern de Catalunya 16,28 

PP 13,37 

Govern de l’Estat 13,37 

PDECAT 10,17 

Ciutadans 9,88 

PSC 6,98 

ERC 6,4 

PPC 5,81 

Podemos 5,52 

CAT EN COMÚ 3,2 

PNB 2,62 

Ciudadanos 2,33 

PSOE 2,03 

CUP 2,03 

0,94 Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia (TER) PSOE 40 

VOX 23,11 

PP 12,44 

ERC 7,11 

PDECAT 5,78 

PSC 4,89 

CAT EN COMÚ 4,44 

Ciudadanos 2,22 

0,94 Mor la soprano Montserrat Caballé als 85 anys Govern de Catalunya 54,95 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 21,98 

Govern de l’Estat 15,38 

Parlament de Catalunya 7,69 

0,88 Iniciatives relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica (TER)  

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 40,2 

Govern de Catalunya 32,66 

PP 13,07 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

10,55 

ERC 3,52 
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0,84 Celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Govern de l’Estat 44,27 

Govern de Catalunya 19,5 

PP 9,6 

PDECAT 7,12 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,57 

Grup Parlamentari Mixt 4,33 

Ciutadans  2,17 

ERC 1,86 

PSC 1,24 

PPC 0,93 

Parlament de Catalunya 0,93 

CUP 0,93 

CAT EN COMÚ 0,93 

Corts Generals 0,62 

0,82 Informacions entorn dels fets derivats del debat general al 
Parlament de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 (TER) 

Altres institucions de la Generalitat 18,04 

Govern de Catalunya 15,19 

PSC 12,97 

Ciutadans 12,66 

PP 11,39 

Ciudadanos 9,81 

ANC 8,23 

JUNTSxCAT 7,28 

PPC 2,53 

ERC 1,9 

0,80 Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 64,71 

Govern de l’Estat 35,29 

0,79 Debat de política general al Parlament de Catalunya (2 i 3 
d’octubre de 2018) (TER) 

Govern de Catalunya 36,44 

Grup Parlamentari de Ciutadans 21,87 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

17,78 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

7,29 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

7,29 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,79 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

3,5 

Grup Parlamentari Republicà 2,04 

0,79 Dimissió de María Dolores de Cospedal per la difusió d’unes 
gravacions de converses privades enregistrades el juliol 2009 
entre l’exsecretària general del PP i l’excomissari José 
Manuel Villarejo a la seu del PP del carrer de Gènova (TER) 

PP 63,08 

PSOE 12,31 

Ciudadanos 7,18 

Govern de l’Estat 7,18 

Podemos 6,15 

Grup Parlamentari Ciudadanos 4,1 

0,78 Informacions entorn de l’empresonament de Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart el 16 d’octubre de 2017 (TER) 

Associació Catalana pels Drets Civils 18,14 

Govern de Catalunya 15,87 

ANC 15,62 

Òmnium Cultural 12,85 

Ciutadans 10,58 

PSC 9,32 

CAT EN COMÚ 4,53 

CUP 4,03 

ERC 3,27 

JUNTSxCAT 3,27 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,52 

0,72 Avaries i incidències a la xarxa de Renfe a Catalunya (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

49,33 

Govern de l’Estat 37,33 

Govern de Catalunya 13,33 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

10 

 

0,70 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 36,45 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 13,71 

ERC 12,71 

PSC 12,37 

Ciutadans 6,02 

Parlament de Catalunya 5,69 

PDECAT 5,69 

Podem 4,68 

CAT EN COMÚ 2,68 

0,70 Actes de commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de 
la Constitució espanyola (TER) 

Corona 37,8 

Ciutadans 17,7 

PSOE 11,48 

PP 7,66 

Ciudadanos 7,66 

Corts Generals 5,26 

Grup Parlamentari Popular 5,26 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

2,39 

Grup Parlamentari Ciudadanos 1,91 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

1,44 

Govern de l’Estat 1,44 

0,68 Debat entorn dels mecanismes de control i de transparència 
per evitar casos de corrupció política (TER) 

Govern de l’Estat 20,41 

Govern de Catalunya 11,43 

Grup Parlamentari Ciudadanos 8,16 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

8,16 

Grup Parlamentari Mixt 6,53 

Grup Parlamentari Popular 6,12 

Grup Parlamentari Socialista 6,12 

Altres institucions de la Generalitat 4,9 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

4,49 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

4,49 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,67 

Grup Parlamentari de Ciutadans 3,67 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

3,27 

Grup Parlamentari Republicà 3,27 

PP 3,27 

Ciudadanos 2,04 

0,67 Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un nou 
Estatut de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 26,74 

ERC 17,67 

PSC 10 

Ciudadanos 8,37 

Grup Parlamentari Mixt 6,74 

Govern de Catalunya 6,74 

PDECAT 5,81 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

3,95 

Grup Parlamentari Socialista 3,49 

Podemos 3,26 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

2,79 

PP 2,33 

Grup Parlamentari Popular 2,09 
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0,66 Inici del curs lectiu 2018-2019 (TER) Govern de Catalunya 69,05 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

16,67 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

14,29 

0,63 Actuacions i processos judicials relacionats amb el 9N (TER) PDECAT 100 

0,62 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant manifestants que protestaven per unes 
concentracions a favor de la Constitució espanyola a 
Terrassa i a Girona (TER)  

Govern de Catalunya 71,54 

CUP 10,77 

Govern de l’Estat 9,23 

Ciutadans 8,46 

0,60 Debat entorn de l’exhumació de les restes de Francisco 
Franco del Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l’Estat 22,89 

PSOE 15,42 

Grup Parlamentari Ciudadanos 14,93 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

12,44 

Grup Parlamentari Popular 10,45 

Grup Parlamentari Mixt 7,96 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,97 

Grup Parlamentari Socialista 5,47 

Podemos 4,48 

0,59 Un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel Rufián 
durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de 
novembre al Congrés acaba amb la denúncia del ministre que 
el diputat d’ERC, Jordi Salvador, li ha escopit 

Corts Generals 23,86 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

22,35 

Grup Parlamentari Popular 14,77 

Grup Parlamentari Mixt 10,23 

Societat Civil Catalana 8,71 

Grup Parlamentari Ciudadanos 8,33 

Govern de l’Estat 7,95 

Grup Parlamentari Socialista 3,79 

0,59 Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el procés 
independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu de 
la judicatura (TER) 

Govern de Catalunya 49,06 

ERC 13,68 

PDECAT 10,85 

CAT EN COMÚ 9,91 

Ciudadanos 7,55 

PP 4,72 

Govern de l’Estat 4,25 

0,59 Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de Diàleg 
corresponent al 16 de novembre al Palau de la Generalitat 
(TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 19,46 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

14,59 

PDECAT 12,97 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

12,97 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

10,81 

Parlament de Catalunya 9,73 

Govern de Catalunya 7,03 

Grup Parlamentari Republicà 5,41 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,78 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

3,24 

0,57 Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la 
presidència de la Junta d’Andalusia (TER) 

Ciudadanos  30,74 

PP 16,39 

VOX 15,98 

Altres cambres legislatives 10,25 

Govern de Catalunya 8,61 

PDECAT 6,15 

PSOE 5,74 

Podemos 4,51 

Adelante Andalucía 1,64 
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0,56 Polèmica entorn de les relacions diplomàtiques amb l’Aràbia 
Saudita arran de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi 
al consolat saudita d’Istambul (TER) 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

30,24 

Govern de l’Estat 18,05 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

16,59 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,27 

Grup Parlamentari Mixt 8,78 

Grup Parlamentari Socialista 6,34 

Organismes de la Unió Europea 6,34 

Grup Parlamentari Popular 4,39 

0,55 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 4 de 
setembre la conferència “El nostre moment” al Teatre 
Nacional de Catalunya 

Govern de Catalunya 70,4 

Govern de l’Estat 14,44 

PSC 7,94 

ANC 7,22 

0,52 Informacions sobre els actes de protesta convocats a 
Catalunya per la celebració del Consell de Ministres del 21 de 
desembre a Barcelona (TER) 

Ciutadans 30,70 

ANC 10,23 

Òmnium Cultural 10,23 

CUP 8,84 

ERC 8,84 

JUNTSxCAT 8,84 

Alerta Solidària 8,84 

Ciudadanos  7,44 

PPC 6,05 

0,50 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, compareix 
el 12 de desembre al Congrés dels Diputats per informar 
sobre la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 37,95 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

11,79 

Grup Parlamentari Popular 11,79 

Grup Parlamentari Ciudadanos 10,77 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

10,26 

Grup Parlamentari Mixt 10,26 

Parlament de Catalunya 7,18 

0,47 Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari digital 
moncloa.com corresponents a dues converses privades de 
l’any 2009 entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i 
l’excomissari José Manuel Villarejo (TER) 

Govern de l’Estat 44 

Podemos 20 

Grup Parlamentari Popular 16,5 

PP 6 

PDECAT 4,5 

ERC 3,5 

Ciudadanos 3 

Grup Parlamentari Ciudadanos 2,5 

0,47 Debat sobre l’impacte del canvi climàtic i mesures per reduir-
lo (TER) 

Govern de l’Estat 66,67 

Organismes de la Unió Europea 33,33 

0,47 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 
(TER) 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

43,45 

Govern de Catalunya 29,66 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

20 

PDECAT 6,9 

0,45 Construcció i posada en funcionament de les línies 9 i 10 del 
metro de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 65,57 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 34,43 

0,44 Violència masclista (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

54,29 

Govern de l’Estat 27,14 

Govern de Catalunya 18,57 

0,44 Tensió a Girona entre persones que participaven en una 
concentració a favor de la Constitució espanyola organitzada 
pel col·lectiu Borbònia i manifestants que hi protestaven en 
contra 

CUP 35,71 

Govern de Catalunya 32,14 

VOX 32,14 

0,42 Debat entorn de la regulació del consum recreatiu de 
cànnabis (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 
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0,42 Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament de 
Catalunya del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van 
debatre i aprovar les lleis del Referèndum i de la 
Transitorietat Jurídica (TER) 

ERC 22,29 

Ciudadanos 15,92 

PPC 15,29 

Parlament de Catalunya 12,74 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,46 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

9,55 

PSC 3,82 

CUP 3,18 

Ciutadans 3,18 

CAT EN COMÚ 2,55 

0,42 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,42 La Junta de Seguretat de Catalunya es reuneix el 6 de 
setembre al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya 51,38 

Govern de l’Estat 48,62 

0,41 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’autoria 
de la tesi del president del Govern de l’Estat espanyol, Pedro 
Sánchez (TER) 

PP 28,46 

PSOE 26,92 

Ciudadanos 20 

Govern de l’Estat 14,62 

Podemos 10 

0,40 Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre 
PDECAT i PSOE que preveia l’inici d’un diàleg entre l’Estat i 
la Generalitat “en el marc de l’ordenament jurídic vigent” 
(TER) 

Grup Parlamentari Mixt 51,94 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

20,16 

Grup Parlamentari Socialista 20,16 

Govern de Catalunya 7,75 

0,40 Polèmica entorn de la reprovació del rei Felip VI en la sessió 
número 17 del Ple del Parlament de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 37,21 

Parlament de Catalunya 27,13 

Societat Civil Catalana 12,4 

Ciutadans 12,4 

PPC 10,85 

0,39 Resum de l’entrevista a Albert Rivera, president de C’s, al 
programa Els matins de TV3 

Ciudadanos 100 

0,39 Debat entorn dels pactes polítics en relació amb el procés de 
renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) 
(TER) 

Grup Parlamentari Popular 30,38 

Grup Parlamentari Ciudadanos 18,99 

Govern de l’Estat 15,19 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

15,19 

ERC 11,39 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

8,86 

0,38 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de 
l’1-O del 2017 (TER) 

Govern de Catalunya 51,43 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 38,57 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

10 

0,38 Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial amb vista 
a la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,37 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura 
sentència en el judici per l’1-O (TER) 

Ciutadans 43,15 

PP 34,52 

PSC 12,69 

Grup Parlamentari Popular 9,64 

0,37 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de 
trànsit (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,37 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant els aldarulls durant la jornada de 
commemoració del primer aniversari de l’1-O (TER) 

Govern de Catalunya 68,24 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

9,41 

Grup Parlamentari de Ciutadans 8,24 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

8,24 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,88 

0,37 Celebració de la Festa de la Rosa del PSC a la Pineda de 
Gavà 

PSC 60,36 

PSOE 39,64 

0,36 El president Quim Torra presenta el Pla de Govern de la XII 
legislatura al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 
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0,36 Debat entorn del sistema de pensions a l’Estat espanyol 
(TER) 

Govern de l’Estat 51,49 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

12,87 

Grup Parlamentari Mixt 11,88 

Grup Parlamentari Socialista 10,89 

Grup Parlamentari Popular 8,91 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

3,96 

0,36 Discurs de Nadal del Rei 2018 (TER) Corona 21,18 

JUNTSxCAT 12,81 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 12,32 

ERC 10,84 

Ciudadanos  9,36 

Govern de Catalunya 9,36 

PSOE 6,9 

PP 5,91 

Parlament de Catalunya 5,91 

Podemos 5,42 

0,35 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) 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

26,23 

Govern de Catalunya 26,23 

Arran 18,03 

Ciutadans  12,3 

CUP 9,84 

Govern de l’Estat 7,38 

0,35 Celebració del Fòrum de Diàleg Professional, organitzat pel 
Departament de Salut, a l’Hospitalet de Llobregat 

Govern de Catalunya 100 

0,34 Divergències internes en el si de Catalunya En Comú i 
reorganització de la direcció del Grup Parlamentari a la 
cambra catalana (TER) 

CAT EN COMÚ 100 

0,34 Soraya Sáenz de Santamaría comunica al president del PP 
que abandona la política 

PP 100 

0,33 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en la confluència d’una manifestació convocada 
per Jusapol i una per Arran, el 29 de setembre al centre de 
Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 25,74 

Govern de Catalunya 20,59 

CUP 16,91 

VOX 13,97 

Ciutadans 11,76 

PPC 11,03 

0,33 L’Ajuntament de Barcelona i el patronat de la Junta 
Constructora de la Sagrada Família signen un acord per 
regularitzar la situació urbanística del temple 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,33 Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, i el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, 
en matèria de pressupostos (TER) 

Govern de l’Estat 41,67 

Grup Parlamentari Mixt 18,06 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 15,28 

Grup Parlamentari Popular 13,89 

Grup Parlamentari Ciudadanos 11,11 

0,33 Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la 
Generalitat, Quim Torra, en què apel·lava a la "via eslovena" 
per a aconseguir la independència de Catalunya (TER) 

Ciutadans 20 

ERC 17,14 

JUNTSxCAT 16 

PSOE 15,43 

CAT EN COMÚ 11,43 

Govern de l’Estat 11,43 

PSC 5,71 

Ciudadanos 2,86 

0,33 Procés de dissolució d’ETA (TER) Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

61,11 

EH Bildu 38,89 

0,32 Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya 
entorn de l’acció exterior de la Generalitat (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,32 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 del 2016 
(TER) 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

100 
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0,31 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre 
al Parlament de Catalunya, centrat en el model de relacions 
amb l’Estat espanyol 

Govern de Catalunya 29,81 

Grup Parlamentari de Ciutadans 25 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

13,46 

Grup Parlamentari Republicà 12,5 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

11,54 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

3,85 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,85 

0,30 Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster de 
la Universitat Rey Juan Carlos (TER) 

Govern de l’Estat 33,9 

Grup Parlamentari Ciudadanos 25,42 

Grup Parlamentari Popular 16,1 

Grup Parlamentari Socialista 10,17 

Grup Parlamentari Mixt 5,93 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

4,24 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

4,24 

0,30 Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 30,43 

Parlament de Catalunya 21,01 

PSC 20,29 

Ciudadanos 11,59 

PP 10,87 

ERC 5,8 

0,30 Debat entorn del model de peatges a l’Estat espanyol (TER) Govern de Catalunya 75 

Govern de l’Estat 25 

0,29 El veïnat de la Llagosta denuncia el comportament incívic i 
violent d’una família que acumula diverses denúncies per 
robatoris, intimidacions, amenaces i agressions els darrers 
dos anys 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,29 El Govern de l’Estat retira l’estatus diplomàtic al delegat del 
Govern de Flandes a Espanya arran d’unes declaracions del 
president del Parlament flamenc, Jan Peumans, sobre 
Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,29 Resum de la sessió de control al Govern del 10 d’octubre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 29,2 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

19,47 

Grup Parlamentari de Ciutadans 17,7 

Grup Parlamentari Republicà 13,27 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

12,39 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

7,96 

0,28 Procés judicial contra el raper mallorquí Valtonyc acusat 
d’enaltiment del terrorisme, calúmnia i injúries greus a la 
Corona (TER) 

Govern de Catalunya 49,12 

Ciutadans  26,32 

PPC 24,56 

0,28 El Govern de l’Estat reverteix la cancel·lació de venda 
d’armes a l’Aràbia Saudita per tal de mantenir un contracte de 
construcció de cinc corbetes a les drassanes de Cadis 

Govern de l’Estat 75,86 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

24,14 

0,28 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos 
del districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Barcelona Capital Europea 39 

Oposició de l’Ajuntament de Barcelona 37 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 16 

Govern de Catalunya 8 

0,28 Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la Diada 
(TER) 

Ciudadanos 38,46 

Ciutadans 30,77 

PPC 16,15 

Arran 14,62 

0,28 78è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la 
Generalitat Lluís Companys (TER) 

Govern de Catalunya 50,7 

Parlament de Catalunya 22,54 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 19,72 

Demòcrates de Catalunya 7,04 
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0,27 Centenars de persones es manifesten a Madrid davant el 
Tribunal Suprem per denunciar manca de justícia a l’Estat 
espanyol 

PDECAT 42,31 

ERC 38,46 

CUP 13,46 

Associació Catalana pels Drets Civils 5,77 

0,27 Els Mossos d’Esquadra detenen un tirador de 63 anys que 
planejava atemptar contra Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat 61,9 

PP 20,63 

Ciudadanos 17,46 

0,27 Invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana 
Pastor, al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè 
expliqui el seu projecte polític (TER)  

Grup Parlamentari Popular 28,7 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

21,3 

Corts Generals 14,81 

Grup Parlamentari Mixt 11,11 

Grup Parlamentari Ciudadanos 8,33 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

8,33 

Govern de l’Estat 7,41 

0,27 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 14 de 
novembre la conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i 
llibertat” després de reunir-se a Euskadi amb el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, i el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi 

Govern de Catalunya 48,1 

PSC 18,99 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

17,72 

Ciutadans  15,19 

0,27 Creació i activitat del Consell per la República (TER) Govern de Catalunya 42,17 

PDECAT 21,69 

ERC 19,28 

Ciutadans 16,87 

0,27 El veïnat del barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de 
Besòs denuncia la presència de famílies amb comportaments 
incívics i agressius que fa mig any que ocupen habitatges 
propietat d’un banc 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,27 La plataforma España Ciudadana celebra un acte de 
reconeixement a la Guàrdia Civil a Altsasu 

PSOE 52,94 

Ciudadanos 29,41 

PP 17,65 

0,27 Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb 
motiu del 12 d’octubre a Barcelona organitzada per la 
plataforma España somos todos (TER) 

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans 100 

0,26 Conflicte laboral entre la Generalitat de Catalunya i els 
empleats públics pel pagament de les pagues extres que van 
ser suprimides a causa de les reduccions pressupostàries 
(TER) 

Govern de Catalunya 72,92 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

27,08 

0,26 Celebració del Consell Nacional d’ERC del 22 de setembre a 
Barcelona 

ERC 100 

0,26 15è Congrés del PPC (Sitges, 10 de novembre de 2018) 
(TER) 

PPC 51,56 

PP 48,44 

0,26 Debat entorn dels diferents models d’organització política del 
País Basc i de relació amb l’Estat espanyol (TER) 

ANC 28,05 

Òmnium Cultural 26,83 

ERC 25,61 

JUNTSxCAT 19,51 

0,26 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’obtenció 
d’un títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part 
del president del PP Pablo Casado (TER) 

PP 62,65 

Ciudadanos 26,51 

Govern de l’Estat 10,84 

0,25 Informacions relacionades amb els suports parlamentaris al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 
2019 i un eventual avançament electoral (TER) 

Govern de l’Estat 32,38 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

26,67 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

18,1 

Grup Parlamentari Mixt 7,62 

Grup Parlamentari Ciudadanos 7,62 

Grup Parlamentari Popular 7,62 

0,24 El Departament d’Educació suprimirà aquest curs la 
convocatòria d’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i 
la traslladarà a l’última setmana de juny 

Govern de Catalunya 100 

0,24 Informacions relacionades amb l’aplicació i l’aixecament de 
l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

PDECAT 54,9 

Govern de Catalunya 25,49 

PP 19,61 
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0,24 El president de la Generalitat, Quim Torra, manté una reunió 
amb el president d’Eslovènia, Borut Pahor, i pronuncia la 
conferència “Catalunya: de la gàbia constitucional espanyola 
a la llibertat” a l’Ajuntament de Ljubljana 

Govern de Catalunya 100 

0,24 Debat entorn de la regulació dels patinets i vehicles de 
mobilitat personal (TER) 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

57,14 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 42,86 

0,24 Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels 
Diputats sobre el presumpte finançament il·legal del PP 
(TER) 

PP 72,6 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

17,12 

Grup Parlamentari Socialista 6,16 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

4,11 

0,24 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 24 
d’octubre al Congrés, centrat en dues discussions arran de la 
situació política a Catalunya entre Pedro Sánchez i Pablo 
Casado, d’una banda, i entre Pablo Casado i Joan Tardà, de 
l’altra 

Grup Parlamentari Popular 36,29 

Govern de l’Estat 31,45 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

27,42 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

4,84 

0,24 Alfred Bosch pren possessió com a nou conseller d’Acció 
Exterior i Relacions Institucionals al Palau de la Generalitat 
de Catalunya, en substitució d’Ernest Maragall 

Govern de Catalunya 66,07 

ERC 33,93 

0,24 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions 
polítiques (TER)  

Ciutadans 16,92 

Govern de Catalunya 16,15 

PP 15,38 

Grup Parlamentari Ciudadanos 11,54 

Grup Parlamentari Popular 10,77 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

9,23 

Grup Parlamentari Socialista 8,46 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

6,15 

Grup Parlamentari Mixt 5,38 

0,23 El cap de la Policia Nacional de Navarra dimiteix abans que el 
ministre de l’Interior signi la seva revocació en fer-se públic 
que és l’autor d’un compte de Twitter fals on s’insulta polítics i 
es lloen figures com l’exmilitar Antonio Tejero 

Govern de l’Estat 45,45 

PDECAT 32,73 

PSOE 14,55 

PNB 7,27 

0,22 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 12 de 
setembre al Congrés dels Diputats, centrat en la situació 
política a Catalunya 

Govern de l’Estat 51,43 

Grup Parlamentari Popular 42,86 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,71 

0,22 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 les administracions 
autonòmiques no catalanes 

60 

Govern de Catalunya 40 

0,22 Debat entorn de l’increment de la sensació d’inseguretat 
ciutadana en alguns districtes de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 70,59 

Govern de Catalunya 29,41 

0,22 L’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona supera el 
miler de trasplantaments de pulmó 

Govern de Catalunya 100 

0,22 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial 
(TER) 

Grup Parlamentari Ciudadanos 19,44 

Organismes de la Unió Europea 19,44 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

13,89 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 12,5 

Grup Parlamentari Popular 12,5 

Grup Parlamentari Socialista 8,33 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

6,94 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

6,94 

0,22 Celebració de la reunió de la Junta Directiva regional del PP 
el 8 d’octubre a Barcelona 

PP 100 

0,21 Quim Torra i membres del Grup Parlamentari de JxCAT es 
reuneixen amb Carles Puigdemont a Brussel·les per preparar 
l’inici del curs polític 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 

0,21 Celebració del Comitè Federal del PSOE del 10 de novembre 
a Fuenlabrada 

Govern de l’Estat 100 

0,21 Lluís Pasqual dimiteix com a director del Teatre Lliure Govern de Catalunya 100 
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0,21 El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l’Estat 
espanyol per no haver garantit un judici just en el cas 
Bateragune a Arnaldo Otegi i a quatre dirigents més de 
l’esquerra independentista basca 

EH Bildu 100 

0,21 Accidents de trànsit (TER) Govern de Catalunya 100 

0,20 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 57,5 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

42,5 

0,20 La Generalitat de Catalunya anuncia que modificarà els 
criteris d’idoneïtat d’adopcions d’infants procedents de Rússia 
i Ucraïna per l’elevada incidència de la Síndrome 
d’Alcoholisme Fetal que pateixen 

Govern de Catalunya 100 

0,20 Joan Reñé dimiteix com a president de la Diputació de Lleida 
per presumptes cobraments de comissions en adjudicacions i 
donacions a la fundació CatDem 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,20 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al 
Parlament Europeu 2019 (TER) 

ERC 70,1 

CUP 29,9 

0,20 L’Ajuntament de Barcelona activa els serveis de mediació i 
convivència arran de la mort violenta d’un veí del barri del 
Baró de Viver 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,20 La Fundació Bofill i la UNESCO denuncien falta d’inversió en 
l’educació pública a Catalunya, fet reconegut pel 
Departament d’Educació mateix 

Govern de Catalunya 100 

0,20 Informacions entorn de la creació del moviment polític Crida 
Nacional per la República (TER) 

ERC 51,81 

PDECAT 34,94 

JUNTSxCAT 13,25 

0,20 Debat entorn del projecte de construcció de l’eix ferroviari 
conegut com a corredor del Mediterrani (TER) 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

50,65 

Govern de Catalunya 28,57 

Govern de l’Estat 20,78 

0,20 Mesures del Govern de l’Estat per reduir els accidents de 
trànsit (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,20 Celebració de la V Setmana de sensibilització sobre els riscos 
del consum d’alcohol 

Govern de Catalunya 100 

0,19 La família de Josep Antoni Coderch cedeix el llegat de 
l’arquitecte al Museu Reina Sofia després del fracàs de les 
negociacions amb la Generalitat perquè es quedés al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,19 La Comissió Europea arriba a un acord amb el govern italià 
en relació amb el seu pla pressupostari per al 2019 després 
de setmanes d’incertesa que han afectat els mercats 
financers 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,19 Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la inauguració de 
l’any judicial a la seu del Tribunal Suprem de Madrid (TER) 

Òrgans de govern de l’administració 
de justícia 

100 

0,19 Evolució de la tarifa elèctrica (TER) Govern de l’Estat 100 

0,19 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones (TER) 

Govern de Catalunya 73,58 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 15,09 

Parlament de Catalunya 11,32 

0,19 Polèmica entorn de l’obertura de diversos ajuntaments i 
establiments comercials de Catalunya la festivitat del Dotze 
d’Octubre (TER) 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

84,21 

Oposició de les administracions locals 
catalanes 

15,79 

0,18 Celebració de la Junta Directiva Nacional del PP el 8 de 
setembre al Palau de Congressos de Barcelona 

PP 100 

0,18 El Ministeri d’Educació prepara una proposta de reforma de la 
llei educativa que preveu retornar a les autonomies 
competències de currículum i llengua 

PP 60,87 

Govern de Catalunya 39,13 

0,18 Debat polític i social entorn dels procediments de 
desnonament (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,18 Resum de la sessió de control al Govern del 21 de novembre 
al Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 49,46 

Grup Parlamentari de Ciutadans 29,03 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

12,9 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

8,6 

0,18 El Govern de l’Estat presenta un pla per eliminar les 
pseudoteràpies dels centres sanitaris i també de les 
universitats 

Govern de l’Estat 100 
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0,18 Celebració d’una reunió extraordinària del Consell Polític de 
la CUP a Palamós per definir les línies estratègiques de la 
formació a mitjà i llarg termini 

JUNTSxCAT 37,21 

CUP 33,72 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

29,07 

0,17 Retirada parcial dels recursos interposats pel Govern de 
l’Estat presidit per Mariano Rajoy davant el TC contra la Llei 
24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (TER) 

Govern de Catalunya 71,43 

Govern de l’Estat 28,57 

0,16 Noves tarifes de preus dels serveis amb l’entrada del nou any 
(TER) 

Govern de Catalunya 80,39 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 19,61 

0,16 El ministeri d’Afers Exteriors no convida la Generalitat de 
Catalunya a participar en el III Fòrum Regional de la Unió per 
la Mediterrània, celebrat a Barcelona 

Govern de l’Estat 65,22 

Organismes de la Unió Europea 34,78 

0,16 El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
Jordi Puigneró, presenta davant la defensora del poble 
europea una denúncia pel bloqueig de les pàgines web els 
dies previs i durant l’1-O de 2017 

Govern de Catalunya 100 

0,16 Quatre persones resulten ferides en un tiroteig al districte de 
Nou Barris de Barcelona per una presumpta revenja entre 
clans dedicats al tràfic de drogues 

Govern de Catalunya 100 

0,16 Polèmica entorn d’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 

55,26 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

28,95 

Grup Parlamentari Socialista 15,79 

0,16 Visita oficial a l’Estat espanyol del president de la Xina, Xi 
Jinping 

Ciudadanos 48,39 

Govern de l’Estat 32,26 

ERC 19,35 

0,16 El Ple del Parlament de Catalunya debat sobre la protecció 
de la infància en la sessió del 18 de desembre 

Govern de Catalunya 58,82 

Grup Parlamentari de Ciutadans 41,18 

0,16 El conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonés, anuncia 
que la Generalitat de Catalunya abandonarà el FLA al gener 
per acollir-se al Fons de Facilitat Financera com a pas previ 
per finançar-se als mercats 

Govern de Catalunya 100 

0,16 Les reclamacions relacionades amb les clàusules sòl de les 
hipoteques col·lapsen els jutjats dos anys després que el 
Tribunal Justícia de la Unió Europea les declarés abusives 

Govern de Catalunya 100 

0,16 Debat entorn del model turístic a les Illes Balears (TER) Govern de les administracions locals 
no catalanes 

100 

0,16 Consum derivat de les festes nadalenques 2018 (TER) Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,15 VOX celebra al Palau de Vistalegre de Madrid un acte per 
presentar el seu programa polític 

PP 74,42 

VOX 25,58 

0,15 Resum de la roda de premsa de la portaveu del Govern de 
l’Estat, Isabel Celáa, posterior a la reunió del Consell de 
Ministres del 28 de setembre 

Govern de l’Estat 48,28 

PP 34,48 

Ciudadanos 17,24 

0,15 El Departament d’Educació i les entitats municipalistes 
presenten un acord perquè la innovació d’Escola Nova 21 
arribi a totes les escoles i instituts de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,15 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, revela que una alta 
directiva d’una multinacional li va oferir d’acabar la carrera de 
Filosofia d’una “manera fàcil” 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,15 Reportatge sobre la vida a Bèlgica dels exconsellers Antoni 
Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Carles Puigdemont 

ERC 51,18 

PDECAT 48,82 

0,15 Presentació a Barcelona del MIF, un programa de millora i 
innovació per a la formació del professorat, impulsat per les 
diferents universitats catalanes, el Departament d’Educació i 
la Secretaria d’Universitats 

Govern de Catalunya 100 

0,15 La rectora de la UAB desmenteix que el president de C’s, 
Albert Rivera, estigui cursant en l’actualitat un doctorat, tal 
com detalla el web del partit 

Ciutadans 79,31 

Ciudadanos 20,69 

0,15 El Govern de Catalunya aprova obrir una consulta a la 
comunitat educativa per modificar el Decret d’admissió 
d’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics 

Govern de Catalunya 100 

0,15 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, participa en unes 
jornades contra el populisme i la desigualtat organitzades pel 
senador demòcrata Bernie Sanders a l’Estat nord-americà de 
Vermont 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 
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0,15 L’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe desfavorable 
a la proposta d’ubicació del Doctor Music Festival presentada 
pels promotors, previst als prats d’Escalarre entre els dies 11 
i 14 de juliol de 2019 

Govern de Catalunya 100 

0,15 La Generalitat de Catalunya i les 4 diputacions catalanes, 
conjuntament amb els ajuntaments, elaboren el Cens de 
Polígons d’Activitat Econòmica 

Govern de Catalunya 100 

0,15 El Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies 
demana al Govern de l’Estat que la pujada del salari mínim 
interprofessional no afecti la viabilitat dels Centres Especials 
de Treball per a persones amb diversitat funcional 

Govern de Catalunya 100 

0,14 Mesures previstes en l’Avantprojecte de llei de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 73,58 

PSOE 26,42 

0,14 La Moncloa considera que la confiança de Pedro Sánchez 
envers Pablo Casado està trencada, després que l’acusés de 
“colpista” durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 
24 d’octubre al Congrés 

Grup Parlamentari Popular 43,24 

Grup Parlamentari Socialista 27,03 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

18,92 

Grup Parlamentari Ciudadanos 10,81 

0,14 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que no 
dimitirà malgrat ser sancionat per la CNMV per l’ús informació 
privilegiada en la venda d’accions d’Abengoa quan era 
conseller de l’energètica 

PP 47,83 

Govern de l’Estat 36,23 

Ciutadans 10,14 

Govern de Catalunya 5,8 

0,14 Dimiteix el director de Brians 1 després de rebre coaccions i 
amenaces de mort 

Govern de Catalunya 100 

0,14 Resum del reportatge Plastificats del programa 30 minuts, 
sobre la ineficiència en la gestió dels residus plàstics i la 
incidència directa en la salut 

Govern de Catalunya 100 

0,14 L’Ajuntament de Sant Esteve de Guialbes elimina un rusc de 
vespa asiàtica localitzat en una casa al mig del poble i 
reclama que la Generalitat s’impliqui en la lluita contra 
l’espècie invasora 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,14 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies denega 
dues terceres parts de les sol·licituds de Renda Garantida de 
Ciutadania, principalment perquè els sol·licitants disposaven 
de més ingressos dels que es requereixen 

Govern de Catalunya 100 

0,14 El CONCA reclama a la Generalitat de Catalunya que 
augmenti la despesa pública en Cultura  

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,14 Presentació de les dades del Baròmetre d’Opinió política 
corresponent a la tercera onada del 2018 del Centre d’Estudis 
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 46,34 

Podemos 36,59 

Govern de l’Estat 17,07 

0,14 El veïnat de la Serralada de Marina, entre Badalona i 
Montcada, denuncia els problemes que ocasionen les nits de 
botellón i l’Ajuntament de Badalona es compromet a revertir 
la situació 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,13 El Ministeri de Treball i les principals organitzacions 
d’autònoms tanquen un acord que preveu un augment de la 
cotització a canvi de més prestacions i l’enduriment de les 
sancions a les empreses amb “falsos autònoms” 

Govern de l’Estat 100 

0,13 Mesures preventives i intents d’atemptat vinculats al 
terrorisme gihadista (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Diputats dels grups parlamentaris Republicà i de Ciutadans 
intercanvien desqualificacions durant el Ple del Parlament del 
9 de novembre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 36,76 

Grup Parlamentari Republicà 26,47 

Parlament de Catalunya 23,53 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

13,24 

0,13 Un músic de carrer de València organitza “concerts en silenci” 
per protestar contra l’ordenança que regula la música al 
carrer 

Govern de les administracions locals 
no catalanes 

100 

0,13 Algunes veus del PP critiquen la sobreexposició de Pablo 
Casado i l’estratègia de comunicació en la nova direcció del 
partit arran d’unes declaracions de Dolors Montserrat i Isabel 
García Tejerina 

PP 100 

0,13 Aldarulls durant la jornada de commemoració del primer 
aniversari de l’1-O (TER) 

Govern de l’Estat 61,22 

PP 26,53 

Ciudadanos 12,24 

0,13 Temporada de bolets 2018 (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 
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0,13 L’ONG Institut per la Diplomàcia Cultural dedica una de les 
seves conferències anuals celebrades a Berlín a la situació 
política a Catalunya 

PSC 55,56 

PDECAT 33,33 

CAT EN COMÚ 11,11 

0,13 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés 
independentista a Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 75 

Parlament de Catalunya 25 

0,13 Discursos de Cap d’Any dels presidents i presidentes de les 
comunitats autònomes 2018 (TER) 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

100 

0,13 El Congrés dels Diputats reprova la ministra de Justícia pel 
cessament de l’advocat de l’Estat alhora que la presidenta de 
la Cambra demana prudència arran de la picabaralla entre 
Josep Borrell i Gabriel Rufián en la sessió del 21 de 
novembre 

Grup Parlamentari Popular 55,56 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

26,67 

Grup Parlamentari Ciudadanos 17,78 

0,13 Saló Barcelona Meeting Point 2018 (TER) Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,13 Pedro Sánchez afirma que caldran “anys” per resoldre el 
“conflicte” amb Catalunya durant una intervenció al Council 
on Foreign Relations a Nova York 

Govern de l’Estat 100 

0,13 Celebració del Consell Nacional del PDECAT del 29 de 
setembre a Sant Joan de Vilatorrada 

JUNTSxCAT 63,64 

PDECAT 36,36 

0,12 Robatoris a habitatges i establiments comercials (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,12 Resum de l’entrevista al ministre d’Afers Exteriors Josep 
Borrell a la BBC, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,12 Resum de l’entrevista a Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 155 de la 
CE, al programa El matí de Catalunya Ràdio 

PDECAT 100 

0,12 L’Ajuntament de València decideix cobrar impostos per primer 
cop a l’Església catòlica de tots els seus espais que acullen 
activitats lucratives com hospitals i universitats 

Govern de les administracions locals 
no catalanes 

100 

0,12 La Cambra de Comerç responsabilitza l’Ajuntament de 
Tarragona que la companyia IKEA hagi perdut l’interès 
d’instal·lar un dels seu centres comercials a la ciutat 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,12 L’ANC-England organitza en el marc de la Catalan Week 
London 2018 el debat “Recuperem la iniciativa” 

JUNTSxCAT 31,91 

Demòcrates de Catalunya 25,53 

CUP 23,4 

PDECAT 19,15 

0,12 El Tribunal de Comptes condemna l’exalcaldessa de Madrid 
Ana Botella i part del seu equip de govern per la venda de 
pisos públics a “fons voltor” per sota del seu preu de mercat 

Govern de les administracions locals 
no catalanes 

100 

0,12 El Govern de Catalunya aprova la creació del Consell 
Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent, presidit per Lluís Llach 

Govern de Catalunya 35,59 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

33,9 

Ciutadans  30,51 

0,12 Celebració de La Biennal de Pensament. Ciutat Oberta, a 
Barcelona 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,12 Debat sobre l’aplicació de la cadena perpètua revisable a 
l’Estat espanyol (TER) 

Govern de l’Estat 43,64 

Grup Parlamentari Ciudadanos 23,64 

Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea 

21,82 

Grup Parlamentari Popular 10,91 

0,12 El Jutjat Penal número 3 de Girona condemna per un delicte 
d’abandonament de família uns progenitors que no van portar 
el fill al col·legi durant quatre cursos 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,12 Diversos docents llicenciats en Comunicació Audiovisual 
denuncien que han rebut una carta del Departament 
d’Educació en què els comuniquen que no podran impartir 
classes de català i castellà a l’ESO 

Govern de Catalunya 100 

0,12 Celebració de la 10 edició de la Biennal d’Art de Sant Pere de 
Riudebitlles 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,12 Carles Puigdemont viatja a Munic per participar en la taula 
rodona “Catalunya entre l’autonomia i la secessió. Debilitat o 
fortalesa d’Europa?” 

PDECAT 100 

0,12 Pacients de la Comunitat Valenciana denuncien la sanitat 
pública per discriminació lingüística, en no ser atesos per 
parlar en valencià 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

100 

0,12 L’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, anuncia que 
desobeirà la inhabilitació del Jutjat Penal número 2 de 
Manresa i continuarà al capdavant de l’alcaldia, tot i que un 
altre regidor assumirà la signatura jurídica 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

53,19 

CUP 46,81 
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0,12 El Govern de l’Estat retira el recurs d’inconstitucionalitat 
contra la llei catalana d’accés universal a la sanitat 

Govern de Catalunya 100 

0,12 L’Ajuntament de Barcelona decreta la suspensió de totes les 
llicències per elaborar un pla de protecció urbanístic i 
arquitectònic i prohibeix construir a Gràcia durant un any per 
protegir el patrimoni 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,12 Els vigilants de seguretat de l’Aeroport de Barcelona-El Prat 
asseguren que Albert Rivera es va saltar un control aleatori a 
la zona d’embarcament i C’s afirma que va seguir les 
instruccions dels seus escortes, que són agents de la Policia 
Nacional 

Ciudadanos 100 

0,12 Acte de presentació de l’Oficina per a la Defensa dels Drets 
Civils i Polítics al Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,12 La plataforma España Ciudadana celebra una concentració 
sota el lema “No a la violència; sí a la Constitució” a la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona 

Ciudadanos 100 

0,12 Celebració del Consell Nacional d’ERC del 15 de desembre a 
Barcelona 

ERC 100 

0,12 Alguns pobles petits del Pirineu fan sonar el toc a difunts en 
senyal de protesta per reclamar a les administracions 
carreteres i serveis dignes 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,11 Un informe de la Direcció General d’Emergències de la 
Generalitat determinarà si uns excursionistes que es van 
perdre al massís del Puigpedrós el 28 d’octubre van cometre 
una possible imprudència i, en aquest cas, cobrar el cost del 
rescat 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Presentació de l’informe de balanç de la transformació de 
l’Administració tributària de Catalunya i del seu desplegament 
funcional i territorial 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Debat entorn de l’ús del castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament i el model d’immersió lingüística (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i 
subministraments per part dels ajuntaments (TER) 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,11 Celebració de la XX Assemblea de l’Associació Catalana de 
Municipis a Sant Celoni 

Govern de Catalunya 57,14 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

42,86 

0,11 Presentació a Brussel·les del llibre de Carles Puigdemont La 
crisi catalana, una oportunitat per a Europa 

PDECAT 100 

0,11 El president del CGPJ, Carlos Lesmes, escriu una carta de 
comiat al jutge que investigava els preparatius del referèndum 
de l’1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, per reconèixer la 
seva carrera judicial 

ERC 54,17 

PSC 45,83 

0,11 Resum de la intervenció de José Luis Ábalos en un esmorzar 
informatiu d’Europa Press, centrat en un presumpte 
avançament electoral i la situació de les persones 
empresonades arran del procés independentista a Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,11 Informacions relacionades amb la presència de l’ós bru al 
Pirineu (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,11 El Ple del Parlament celebra un debat general sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència en la sessió del 10 d’octubre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 28,85 

Govern de Catalunya 23,08 

Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar 

17,31 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

13,46 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

13,46 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

3,85 

0,11 Celebració de la 7a edició dels Premis Internacionals 
Fundació Ramon Llull a Andorra 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Carmen Calvo i Pere Aragonès es reuneixen abans d’assistir 
a l’acte de lliurament de premis de la patronal PIMEC a 
Barcelona i constaten la bona predisposició de tots dos 
executius per intentar arribar a acords 

Govern de l’Estat 100 

0,10 Una promotora tala més de 700 arbres a la cala d’Aigua 
Xelida de Palafrugell sense avisar l’Ajuntament, que ha 
qualificat la tala d’il·legal i ha anunciat que iniciarà els tràmits 
per sancionar-ho 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,10 Els pares i mares que van tenir fills entre el 2014 i el 2017, i 
que van cobrar les prestacions dels permisos maternals i 
paternals, poden sol·licitar la devolució de l’IRPF que Hisenda 
va cobrar indegudament 

Govern de l’Estat 100 
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0,10 Dia Mundial de la Salut Mental (TER) Govern de Catalunya 62,16 

Parlament de Catalunya 37,84 

0,10 L’Hospital Vall d’Hebron presenta les instal·lacions de la nova 
Unitat de Cures Intensives 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Presumpta trama de prejubilacions il·legals en expedients de 
regulació d’ocupació vinculats a la Direcció General de 
Treball i Seguretat Social de la Junta d’Andalusia (TER) 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

62 

Grup Parlamentari Popular 38 

0,10 La plataforma Espanya i Catalans celebrat una manifestació 
amb motiu dels 40 anys de la Constitució sota el lema “Ahir, 
avui i demà, pels nostres drets i llibertats” 

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans 48,28 

PPC 27,59 

Ciutadans 24,14 

0,10 La Guàrdia Civil deté una quinzena de persones en una 
macrooperació contra el tràfic de drogues a la comarca de la 
Selva per un delicte contra la salut pública 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,10 La Generalitat posa en marxa en període de prova a Sant 
Cugat del Vallès un miniautobús elèctric sense conductor, el 
primer que circula a Catalunya 

Govern de Catalunya 51,35 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

48,65 

0,10 Informacions relacionades amb La Marató de TV3 (TER) Altres institucions de la Generalitat 100 

0,10 Propostes urbanístiques de remodelació de la Rambla de 
Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,10 El secretari general del PP, Pablo Casado, inaugura a la 
Pobla de Farnals l’inici dels curs polític a la Comunitat 
Valenciana 

PP 100 

0,10 El PNB celebra l’Alderdi Eguna a Foronda PNB 100 

0,10 Discurs de Cap d’Any del president de la Generalitat 2018 
(TER) 

Ciutadans 50 

PSC 50 

0,10 El CAC demana la retirada de 14 vídeos de YouTube que 
prometen curar el càncer seguint procediments sense cap 
base científica i desacrediten els tractaments dels 
professionals de la medicina 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,10 Dades sobre l’evolució del PIB (TER) Govern de l’Estat 100 

0,10 El Consell de Ministres aprova un reial decret per prohibir l’ús 
privat de llanxes d’alta velocitat amb vista a lluitar contra el 
tràfic de drogues i de persones, en especial, a l’Estret de 
Gibraltar 

Govern de l’Estat 100 

0,10 Transformació de l’espai que ocupava la presó Model de 
Barcelona en equipaments i habitatges públics (TER) 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,10 Finançament autonòmic (TER) Govern de l’Estat 51,72 

Govern de Catalunya 48,28 

0,09 Pedro Sánchez i Pablo Casado valoren la celebració de la 
Diada del 2018 

PP 100 

0,09 Resum de l’entrevista a Carmen Calvo, vicepresidenta del 
Govern de l’Estat, al programa Els matins de TV3 

Govern de l’Estat 100 

0,09 La plataforma España Ciudadana celebra un acte per 
demanar la convocatòria imminent d’eleccions generals, al 
Moll de la Marina de Barcelona 

Ciutadans  53,66 

Ciudadanos 46,34 

0,09 L’Autoritat del Transport Metropolità treballa per integrar 18 
municipis en la primera zona tarifària del transport públic de 
Barcelona 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,09 Celebració del 28è Congrés Nacional de les JERC del 18 de 
novembre a Vic 

ERC 100 

0,09 Informacions entorn de la manifestació organitzada per 
Societat Civil Catalana sota el lema “Prou! Recuperem el 
seny” a Barcelona el 8 d’octubre de 2017 (TER) 

PPC 38,3 

PSC 31,91 

Societat Civil Catalana 29,79 

0,08 Primera intervenció del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, davant l’Assemblea General de les Nacions Unides 

Govern de l’Estat 100 

0,08 Premis Octubre 2018 (TER) Associació Catalana pels Drets Civils 100 

0,08 Construcció de l’estació intermodal del Prat de Llobregat 
(TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,08 Reunió a la Moncloa del president del Govern de l’Estat, 
Pedro Sánchez, amb el secretari general de Podemos, Pablo 
Iglesias 

Podemos 100 

0,08 Resum de l’entrevista a Pere Aragonès, vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, al programa El suplement de Catalunya Ràdio 

Govern de Catalunya 100 

0,08 La Conselleria d’Economia de Castella i Lleó proposa pagar 
per emprovar-se la roba a les botigues per protegir el comerç 
de proximitat, que es veu amenaçat pel comerç electrònic 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

100 

0,08 Resum de l’entrevista a Artur Mas, membre del PDECAT i 
expresident de la Generalitat de Catalunya, al programa Els 
matins de TV3 

PDECAT 100 
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0,08 El Govern de l’Estat es planteja la conveniència de prohibir 
els telèfons mòbils a les classes d’escoles i instituts, mentre 
el Consell Escolar de Catalunya dona llibertat als centres per 
regular-ne l’ús 

Govern de l’Estat 68,18 

Govern de Catalunya 31,82 

0,07 L’Ajuntament de Barcelona engega la pàgina web Contra el 
maltractament, bon tracte, per tal que la gent gran sàpiga 
identificar si són víctimes de maltractament i quins recursos 
tenen a l’abast 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,07 Debat entorn de la celebració de festes tradicionals amb bous 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,07 El president de C’s, Albert Rivera, afirma durant una 
entrevista al programa Els matins que TV3 “menteix” i que és 
“un aparell de propaganda separatista” 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100 

0,07 Celebració de l’escola d’estiu de la CUP a Sant Cugat del 
Vallès 

CUP 100 

0,07 Pont de la Constitució i de la Puríssima 2018 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,07 Celebració del Consell Nacional de Catalunya En Comú del 
22 de setembre a Barcelona 

CAT EN COMÚ 100 

0,06 Presentació del llibre Estimats Lluc i Joana. Contes des de la 
presó, escrit per Oriol Junqueras 

Associació Catalana pels Drets Civils 100 

0,06 Celebració dels Jocs del Mediterrani 2018 a Tarragona (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,06 La policia local i els Bombers de la Generalitat troben morts 
una dona de 85 anys i el seu fill de 56 en un domicili de 
Sabadell 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,06 La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat 
anuncia que prorrogarà un any més la bonificació per als 
estudiants d’enginyeries 

Govern de Catalunya 100 

0,06 Conflicte laboral entre el personal examinador i la Direcció 
General de Trànsit (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,06 L’Associació d’Amics de la Natura protesten per la 
construcció d’una urbanització a Cadaqués 

Govern de Catalunya 100 

0,06 El Ministeri de Sanitat implantarà un nou sistema 
d’etiquetatge Nutri-score amb l’objectiu de facilitar que es faci 
una dieta saludable 

Govern de l’Estat 100 

0,06 Resum de l’entrevista a Pedro Sánchez, president del Govern 
de l’Estat, a la seu de l’agència Reuters a Nova York 

Govern de l’Estat 100 

0,05 Constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan 
integrat per totes les administracions i representants del teixit 
econòmic i social 

Govern de Catalunya 100 

0,05 L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i tres tinents d’alcalde de la 
Paeria declaren davant el jutjat per presumptes irregularitats 
a l’empresa municipal d’urbanisme, arran d’una denúncia 
presentada pel Grup Municipal del PDECAT 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,05 El director de Projectes Culturals Internacionals de Catalunya, 
Lluís Puig, denuncia que l’ambaixada espanyola a Bèlgica ha 
maniobrat davant la Universitat Lliure de Brussel·les per 
impedir-li inaugurar una exposició en aquest recinte 

PDECAT 100 

0,05 Celebració del Consell Nacional del PSC del 24 de novembre 
a Barcelona 

PSC 100 

0,05 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del 
Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneixen coincidint 
amb la celebració del Consell de Ministres del 21D 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 100 

0,05 Extracte de l’entrevista a Carles Puigdemont al programa 
Quatre gats de TV3 

PDECAT 100 

0,05 Els Mossos d’Esquadra desmantellen l’Acampada per la 
Llibertat de la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de Catalunya 100 

0,05 Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la 
compareixença de Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi Puigneró 
arran de la presumpta existència d’irregularitats en contractes 
de la Institució de les Lletres Catalanes, quan la consellera 
n’era directora 

Govern de Catalunya 100 

0,05 Eleccions primàries a la Secretaria General de Podem 
Catalunya (TER) 

Podem 100 

0,05 La secció de crèdit de la cooperativa de L’Aleixar es queda 
sense líquid 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,05 Diversos mitjans publiquen que la secretària d’Estat per a 
l’Esport, María José Rienda, hauria eludit impostos a través 
d’una societat instrumental 

Govern de l’Estat 100 

0,05 C’s presenta dues denúncies davant la Fiscalia General de 
l’Estat i la Fiscalia de Barcelona per presumptes pagaments 
amb diner públic per part de la Generalitat de Catalunya a 
lobbies dels Estats Units per promoure el procés 
independentista 

Ciutadans 100 
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0,05 Informacions sobre les protestes del col·lectiu Armilles 
Grogues contra l’increment del preu dels carburants i del cost 
de la vida a França (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,05 Celebració de l’acte institucional del 9 d’Octubre al Saló de 
Corts del Palau de la Generalitat Valenciana 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

100 

0,04 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre 
al Parlament de Catalunya, centrat en les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra davant els talls de carreteres dels CDR i 
en les càrregues efectuades a Girona i a Terrassa el 6 de 
desembre 

Govern de Catalunya 100 

0,04 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, assegura en un 
acte al centre Jean Monnet de la Universitat de Nova York 
que caldran “20 anys” per “acabar amb la divisió” a Catalunya 
arran del procés independentista 

Govern de l’Estat 52,17 

Govern de Catalunya 47,83 

0,04 El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, afirma en una 
entrevista a la BBC que l’independentisme “no tindrà cap dret 
a demanar suport internacional” fins que no superi “com a 
mínim el 50%” de suports 

Govern de Catalunya 100 

0,04 El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, 
participa en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia a 
Andorra, des d’on ha descartat la celebració d’eleccions 
anticipades 

Parlament de Catalunya 100 

0,03 Fires i festes de Sant Narcís de Girona (TER) Govern de les administracions locals 
catalanes 

100 

0,03 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, fa unes 
polèmiques declaracions sobre el genocidi dels indis nord-
americans en un debat sobre el futur de la Unió Europea, a la 
Universitat Complutense de Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,03 Eleccions presidencials al Brasil (TER) Govern de l’Estat 100 

0,02 El Departament d’Educació prepara un pla per implantar les 
tecnologies mòbils com a eina pedagògica a les aules 

Govern de Catalunya 100 
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Catalunya Ràdio 
 

Quadre 55. Catalunya Ràdio. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia 
durant el quadrimestre setembre-desembre 

% Atenció 
informativa 

Notícia Agrupació 
%Temps 
paraula 

4,65 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-O (TER) Govern de l’Estat 17,99 

PDECAT 16,89 

Govern de Catalunya 12,75 

PP 8,02 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,84 

ERC 6,42 

PSC 5,07 

CUP 4,98 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

4,22 

Ciudadanos 3,63 

CAT EN COMÚ 3,04 

Òmnium Cultural 2,53 

VOX 1,77 

Grup Parlamentari Popular 1,52 

Grup Parlamentari de Ciutadans 1,44 

ANC 1,44 

JUNTSxCAT 1,27 

Corts Generals 0,17 

2,70 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 

27,8 

Govern de l’Estat 11,57 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

11,01 

Grup Parlamentari Republicà 11,01 

Govern de Catalunya 8,96 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

6,72 

Grup Parlamentari de Ciutadans 6,72 

ERC 5,41 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,36 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,17 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

2,99 

Parlament de Catalunya 1,31 

2,15 Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 (TER) Govern de Catalunya 20,94 

PDECAT 16,24 

PP 13,25 

ANC 8,76 

ERC 8,33 

Govern de l’Estat 6,41 

Ciudadanos  5,98 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

5,77 

Òmnium Cultural 5,56 

Corona 3,63 

PSC 2,78 

CUP 2,35 
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2,04 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

Barcelona Capital Europea 26,07 

ERC 23,33 

CAT EN COMÚ 14,41 

PPC 10,81 

JUNTSxCAT 7,2 

PDECAT 7,03 

PP 3,6 

CUP 2,74 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona 
(Ferran Mascarell) 

2,74 

Ciudadanos 2,06 

1,83 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) 

PDECAT 23,08 

ERC 17,75 

Òmnium cultural 17,46 

Govern de Catalunya 9,47 

CUP 8,58 

Demòcrates de Catalunya 6,21 

Grup Parlamentari de Ciutadans 5,03 

Guanyem Badalona en Comú 4,73 

Parlament de Catalunya 4,14 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

3,55 

1,77 Informacions entorn de les reunions entre Pedro Sánchez i Quim 
Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i de la 
Generalitat, el 20 de desembre a Barcelona (TER) 

Govern de l’Estat 33,91 

Govern de Catalunya 22,03 

PP 15,1 

Grup Parlamentari Popular 5,94 

PSOE 4,95 

ERC 4,95 

PSC 4,95 

JUNTSxCAT 3,96 

Òmnium Cultural 2,48 

ANC 1,73 

1,62 Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i PDECAT al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 22,17 

PSC 16,42 

PDECAT 14,07 

Podemos 9,17 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

8,1 

Grup Parlamentari Mixt 7,68 

Grup Parlamentari Popular 4,9 

Govern de Catalunya 4,69 

CAT EN COMÚ 4,26 

Ciutadans 3,62 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

2,56 

ERC 2,35 

1,59 Episodis de climatologia adversa i incidències que se’n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

33,99 

Govern de Catalunya 22,53 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

16,6 

Govern de l’Estat 14,23 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

12,65 

1,50 Polèmica entorn de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’assumpció del pagament de la taxa de l’impost sobre actes jurídics 
documentats de les escriptures públiques amb garantia hipotecària 
(TER) 

Govern de l’Estat 48,54 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

31,39 

Podemos 11,33 

Govern de Catalunya 4,53 

Corts Generals 4,21 
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1,50 Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (TER) Govern de l’Estat 52,24 

Organismes de la Unió Europea 32,34 

Ciudadanos 8,46 

Parlament de Catalunya 6,97 

1,35 Debat genèric entorn de les diferents estratègies polítiques en relació 
amb el procés independentista a Catalunya (TER) 

PP 19,27 

Govern de l’Estat 14,8 

ANC 9,22 

Podemos 8,66 

Govern de Catalunya 8,66 

PSOE 8,1 

Òmnium Cultural 7,82 

Ciudadanos 5,31 

PDECAT 4,75 

PPC 4,75 

PSC 4,19 

JUNTSxCAT 2,51 

ERC 1,96 

1,26 Informació sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de 
persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 51,33 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

30,53 

Govern de l’Estat 10,62 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

7,52 

1,25 Informacions relacionades amb la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 33,46 

Corts Generals 18,01 

Grup Parlamentari Popular 11,03 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

10,29 

Govern de Catalunya 8,82 

Grup Parlamentari Ciudadanos 6,25 

Grup Parlamentari Socialista 5,51 

Grup Parlamentari Mixt 3,68 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

2,94 

1,21 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’autoria de la tesi 
del president del Govern de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 34,62 

Grup Parlamentari Ciudadanos 25,48 

PP 17,31 

Grup Parlamentari Popular 11,54 

Ciudadanos 11,06 

1,10 Balanç dels primers cent dies i dels set mesos del Govern de l’Estat 
presidit per Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 52,14 

PP 18,8 

ERC 11,11 

PDECAT 8,12 

Podemos  6,84 

Ciudadanos  2,99 

1,09 Creació i activitat del Consell per la República (TER) Govern de Catalunya 36 

PDECAT 30,29 

ERC 26,86 

JUNTSxCAT 6,86 

1,07 Informacions amb vista a les eleccions i la campanya electoral al 
Parlament d’Andalusia (TER) 

PSOE 39,29 

PP 27,04 

Ciudadanos 14,29 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

10,2 

Adelante Andalucía 4,59 

CAT EN COMÚ 4,59 
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0,98 Polèmica entorn de la reprovació del rei Felip VI en la sessió número 
17 del Ple del Parlament de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 58,8 

ERC 14 

Parlament de Catalunya 10 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

9,2 

PDECAT 8 

0,96 Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial amb vista a la 
celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de Catalunya 67,08 

Govern de l’Estat 32,92 

0,96 Protestes que demanen revertir les reduccions pressupostàries 
implementades per les administracions públiques arran de la crisi 
econòmica (TER) 

Govern de Catalunya 76,53 

CAT EN COMÚ 12,24 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

11,22 

0,95 Actes de commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de la 
Constitució espanyola (TER) 

Ciudadanos 16,74 

Corona 14,42 

Barcelona Capital Europea 14,42 

Govern de l’Estat 13,95 

Ciutadans 8,84 

Grup Parlamentari Popular 8,84 

PP 7,91 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

7,44 

PSOE 7,44 

0,91 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Parlament de Catalunya 25,64 

Podemos 20,51 

Govern de Catalunya 20,51 

PDECAT 11,79 

ERC 10,77 

PSC 6,15 

PP 4,62 

0,90 Celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Estat 48,63 

Govern de Catalunya 43,15 

PDECAT 8,22 

0,90 Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de Diàleg 
corresponent al 16 de novembre al Palau de la Generalitat (TER) 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

24,02 

Govern de Catalunya 23,53 

Grup Parlamentari de Ciutadans 18,14 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

10,29 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

9,8 

Grup Parlamentari Republicà 7,35 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,86 

0,89 Debat entorn de l’exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l’Estat 45,08 

Corts Generals 11,4 

Grup Parlamentari Socialista 10,36 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,84 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

7,25 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

6,22 

Grup Parlamentari Popular 5,18 

Grup Parlamentari Mixt 4,66 

0,83 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al Parlament 
Europeu 2019 (TER) 

ERC 79,85 

PDECAT 11,94 

CUP 8,21 
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0,82 Un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel Rufián durant 
la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de novembre al 
Congrés acaba amb la denúncia del ministre que el diputat d’ERC, 
Jordi Salvador, li ha escopit 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

43,97 

Govern de l’Estat 30,74 

Corts Generals 14,79 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,45 

Grup Parlamentari Popular 5,06 

0,80 Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (TER) 

Govern de Catalunya 54,07 

Govern de l’Estat 24,44 

ANC 12,59 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

8,89 

0,78 La Comissió Europea arriba a un acord amb el govern italià en relació 
amb el seu pla pressupostari per al 2019 després de setmanes 
d’incertesa que han afectat els mercats financers 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,78 Polèmica entorn de les relacions diplomàtiques amb l’Aràbia Saudita 
arran de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat 
saudita d’Istambul (TER) 

Govern de l’Estat 33,77 

PP 18,18 

Ciudadanos 8,44 

Grup Parlamentari Popular 8,44 

PSOE 5,84 

Grup Parlamentari Mixt 5,19 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,19 

Grup Parlamentari Socialista 4,55 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

3,9 

Podemos 3,9 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

2,6 

0,78 Dimissió de María Dolores de Cospedal per la difusió d’unes 
gravacions de converses privades enregistrades el juliol 2009 entre 
l’exsecretària general del PP i l’excomissari José Manuel Villarejo a la 
seu del PP del carrer de Gènova (TER) 

PP 74,15 

PSOE 17,01 

Govern de l’Estat 8,84 

0,76 Avaries i incidències a la xarxa de Renfe a Catalunya (TER) Govern de l’Estat 36,9 

Govern de Catalunya 35,12 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

27,98 

0,75 Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

56,85 

Govern de l’Estat 30,82 

Grup Parlamentari Socialista 5,48 

Govern de Catalunya 3,42 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

3,42 

0,71 Informacions sobre els actes de protesta convocats a Catalunya per 
la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Òmnium Cultural 30,84 

Ciutadans 21,03 

Ciudadanos 20,56 

PDECAT 9,81 

ANC 9,35 

ERC 8,41 

0,70 Iniciatives relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica (TER) 

Govern de Catalunya 31,41 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

30,89 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

13,61 

PP 12,57 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

11,52 

0,70 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en el judici per l’1-O (TER) 

Govern de l’Estat 31,64 

Govern de Catalunya 27,68 

Grup Parlamentari Ciudadanos 20,9 

PP 13,56 

CUP 6,21 
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0,70 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

26,85 

Govern de Catalunya 25 

PDECAT 18,52 

Grup Parlamentari de Ciutadans 12,04 

Grup Parlamentari Republicà 10,19 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

7,41 

0,67 Debat de política general al Parlament de Catalunya (2 i 3 d’octubre 
de 2018) (TER) 

Govern de Catalunya 57,66 

Grup Parlamentari Republicà 12,41 

Grup Parlamentari de Ciutadans 8,76 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

6,93 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

5,47 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

4,74 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

4,01 

0,64 Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 20 de setembre 
de 2017 (TER) 

ERC 30,63 

Govern de Catalunya 23,42 

CUP 11,71 

Òmnium Cultural 11,71 

PDECAT 11,71 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,31 

PP 4,5 

0,63 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 4 de 
setembre la conferència “El nostre moment” al Teatre Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya 62,35 

Ciutadans 7,41 

ERC 7,41 

CUP 6,79 

PPC 6,17 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

5,56 

PSC 4,32 

0,62 Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 44,91 

ERC 26,35 

PDECAT 14,97 

PSC 13,77 

0,61 Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el procés 
independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu de la 
judicatura (TER) 

Govern de Catalunya 85,31 

Govern de l’Estat 14,69 

0,61 Debat entorn de la supressió del canvi horari estacional a la UE 
(TER) 

Organismes de la Unió Europea 77,5 

Govern de Catalunya 22,5 

0,60 Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya entorn de 
l’acció exterior de la Generalitat (TER) 

Govern de Catalunya 84,55 

Govern de l’Estat 15,45 

0,60 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 14 de 
novembre la conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat” 
després de reunir-se a Euskadi amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el 
coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi 

Govern de Catalunya 80,65 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

19,35 

0,59 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  24,06 

Govern de l’Estat 21,05 

Govern de Catalunya 19,55 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

18,8 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

16,54 

0,57 Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia (TER) PSOE 58,73 

Organismes de la Unió Europea 19,05 

PP 11,9 

Podemos 10,32 
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0,57 Invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, al 
president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui el seu 
projecte polític (TER) 

Govern de Catalunya 34,04 

ERC 16,31 

Corts Generals 9,93 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

9,93 

Govern de l’Estat 9,22 

Grup Parlamentari Mixt 7,8 

Grup Parlamentari Popular 7,09 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,67 

0,56 Debat entorn del sistema de pensions a l’Estat espanyol (TER) Govern de l’Estat 50,47 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

17,76 

Grup Parlamentari Mixt 17,76 

Grup Parlamentari Socialista 14,02 

0,56 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l’1-O del 
2017 (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,56 Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari digital 
moncloa.com corresponents a dues converses privades de l’any 2009 
entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado i l’excomissari José 
Manuel Villarejo (TER) 

Govern de l’Estat 80,14 

Grup Parlamentari Popular 10,96 

PP 8,9 

0,56 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant manifestants que protestaven per unes concentracions a favor 
de la Constitució espanyola a Terrassa i a Girona (TER) 

Govern de Catalunya 40,24 

PP 19,51 

CUP 15,85 

PSC 11,59 

Ciutadans 7,32 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

5,49 

0,55 Actuacions i processos judicials relacionats amb el 9N (TER) PDECAT 100 

0,53 Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 77,27 

Govern de l’Estat 22,73 

0,50 El Govern de l’Estat retira l’estatus diplomàtic al delegat del Govern 
de Flandes a Espanya arran d’unes declaracions del president del 
Parlament flamenc, Jan Peumans, sobre Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,48 Debat sobre l’impacte del canvi climàtic i mesures per reduir-lo (TER) Govern de l’Estat 83,33 

Organismes de la Unió Europea 16,67 

0,47 Discurs de Cap d’Any del president de la Generalitat 2018 (TER) Ciutadans 27,71 

Govern de Catalunya 27,71 

CAT EN COMÚ 25,3 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

19,28 

0,46 Resum de l’entrevista a Marta Rovira, secretària general d’ERC, al 
programa El matí de Catalunya Ràdio 

ERC 100 

0,46 Polèmica per la filtració d’uns missatges de Whatsapp del portaveu 
del Grup Parlamentari Popular al Senat, Ignacio Cosidó, sobre el 
control de la Sala Segona del TS arran de la renovació del CGPJ 
(TER) 

Grup Parlamentari Popular 38,39 

Govern de l’Estat 25 

Podemos 20,54 

Ciutadans 16,07 

0,45 Informacions relacionades amb els suports parlamentaris al Projecte 
de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 i un eventual 
avançament electoral (TER) 

Govern de l’Estat 57,55 

Grup Parlamentari Popular 21,7 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

20,75 

0,44 Debat entorn del projecte de construcció de l’eix ferroviari conegut 
com a corredor del Mediterrani (TER) 

Govern de Catalunya 68,63 

Govern de l’Estat 31,37 

0,44 Informacions entorn dels fets derivats del debat general al Parlament 
de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 (TER) 

Govern de Catalunya 31,62 

JUNTSxCAT 27,94 

Òmnium Cultural 13,97 

Altres institucions de la Generalitat 12,5 

CUP 7,35 

ANC 6,62 
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0,43 Informacions entorn de l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart el 16 d’octubre de 2017 (TER) 

Govern de Catalunya 25,17 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

23,18 

ANC 21,19 

Òmnium Cultural 17,22 

Ciudadanos 13,25 

0,43 Divergències internes en el si de Catalunya En Comú i reorganització 
de la direcció del Grup Parlamentari a la cambra catalana (TER) 

CAT EN COMÚ 90,91 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

9,09 

0,41 Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què apel·lava a la “via eslovena” per aconseguir la 
independència de Catalunya (TER) 

CAT EN COMÚ 25 

Ciutadans 23,44 

ERC 19,53 

JUNTSxCAT 11,72 

Govern de l’Estat 7,81 

PDECAT 7,81 

PSC 4,69 

0,41 Informacions entorn de la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

JUNTSxCAT 75,27 

Govern de Catalunya 12,9 

PDECAT 11,83 

0,41 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

PSC 29,09 

PDECAT 23,64 

ERC 12,73 

Òmnium Cultural 11,82 

PNB 11,82 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

10,91 

0,41 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant la justícia 
belga i el Tribunal Suprem (TER) 

PDECAT 61,19 

Govern de l’Estat 38,81 

0,40 El Ministeri d’Educació prepara una proposta de reforma de la llei 
educativa que preveu retornar a les autonomies competències de 
currículum i llengua 

PP 43,88 

Govern de Catalunya 37,76 

PSC 18,37 

0,39 Inici del curs lectiu 2018-2019 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,39 El president Quim Torra presenta el Pla de Govern de la XII 
legislatura al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,38 La Junta de Seguretat de Catalunya es reuneix el 6 de setembre al 
Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya 69,14 

Govern de l’Estat 30,86 

0,38 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,37 Debat entorn dels mecanismes de control i de transparència per 
evitar casos de corrupció política (TER) 

Grup Parlamentari Mixt 23,73 

Grup Parlamentari Popular 20,34 

Grup Parlamentari Socialista 20,34 

Govern de Catalunya 20,34 

Grup Parlamentari Ciudadanos 15,25 

0,37 El Govern de l’Estat reverteix la cancel·lació de venda d’armes a 
l’Aràbia Saudita per tal de mantenir un contracte de construcció de 
cinc corbetes a les drassanes de Cadis 

Govern de l’Estat 100 

0,36 El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, 
compareix davant la premsa en relació amb una informació 
d’OKDiario segons la qual hauria eludit impostos corresponents a una 
segona residència a través d’una societat instrumental 

Govern de l’Estat 100 

0,36 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d’empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 58,62 

Govern de l’Estat 41,38 

0,36 Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la presidència de la 
Junta d’Andalusia (TER) 

PP 40,82 

VOX 25,51 

Ciudadanos 21,43 

Barcelona Capital Europea 12,24 

0,35 Mesures previstes en l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 77,63 

PSOE 22,37 

0,35 El Govern de Catalunya aprova la creació del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, presidit per 
Lluís Llach 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

48,68 

Govern de Catalunya 21,05 

CUP 17,11 

Govern de l’Estat 13,16 
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0,35 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,34 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant els aldarulls durant la jornada de commemoració del primer 
aniversari de l’1-O (TER) 

Govern de Catalunya 71,58 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

21,05 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

7,37 

0,34 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en les actuacions dels Mossos 
d’Esquadra davant els talls de carreteres dels CDR i en les càrregues 
efectuades a Girona i a Terrassa el 6 de desembre 

Govern de Catalunya 48,45 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

16,49 

Grup Parlamentari de Ciutadans 14,43 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

12,37 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

8,25 

0,33 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 84,13 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

15,87 

0,32 Els Mossos d’Esquadra detenen un tirador de 63 anys que planejava 
atemptar contra Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat 100 

0,32 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, compareix el 12 
de desembre al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació 
política a Catalunya 

Govern de l’Estat 29,57 

Grup Parlamentari Ciudadanos 20 

Grup Parlamentari Popular 19,13 

Grup Parlamentari Mixt 12,17 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

11,3 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

7,83 

0,30 Informacions relacionades amb l’aplicació i l’aixecament de l’article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 43,1 

Grup Parlamentari de Ciutadans 27,59 

Govern de l’Estat 15,52 

Parlament de Catalunya 13,79 

0,30 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que no dimitirà 
malgrat ser sancionat per la CNMV per l’ús informació privilegiada en 
la venda d’accions d’Abengoa quan era conseller de l’energètica 

Govern de l’Estat 50 

Govern de Catalunya 27,63 

PP 22,37 

0,29 Mesures del Govern de l’Estat per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de l’Estat 88,33 

Govern de Catalunya 11,67 

0,28 El Govern de l’Estat es planteja la conveniència de prohibir els 
telèfons mòbils a les classes d’escoles i instituts, mentre el Consell 
Escolar de Catalunya dona llibertat als centres per regular-ne l’ús 

Govern de l’Estat 65,63 

Govern de Catalunya 34,38 

0,27 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 24 d’octubre al 
Congrés, centrat en dues discussions arran de la situació política a 
Catalunya entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, d’una banda, i entre 
Pablo Casado i Joan Tardà, de l’altra 

Grup Parlamentari Popular 41,18 

Govern de l’Estat 31,37 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

27,45 

0,27 Polèmica entorn d’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 

95,83 

Grup Parlamentari Socialista 4,17 

0,27 El Departament d’Educació suprimirà aquest curs la convocatòria 
d’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i la traslladarà a 
l’última setmana de juny 

Govern de Catalunya 100 

0,27 Debat entorn de la regulació dels patinets i vehicles de mobilitat 
personal (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

60 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

40 

0,27 Aldarulls durant la jornada de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

44,29 

Govern de l’Estat 34,29 

Ciudadanos 21,43 

0,27 Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la Diada (TER) Ciutadans 38,1 

CUP 33,33 

Ciudadanos 28,57 

0,27 La Generalitat de Catalunya anuncia que modificarà els criteris 
d’idoneïtat d’adopcions d’infants procedents de Rússia i Ucraïna per 
l’elevada incidència de la Síndrome d’Alcoholisme Fetal que pateixen 

Govern de Catalunya 100 

0,27 Informacions relacionades amb les accions dels anomenats Comitès 
de Defensa de la República (TER) 

CUP 100 
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0,26 Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 51,96 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

20,59 

Grup Parlamentari Popular 12,75 

Foro Asturias 10,78 

Grup Parlamentari Mixt 3,92 

0,26 Debat entorn d’una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 37,5 

Grup Parlamentari Republicà 34,38 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

18,75 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

9,38 

0,26 Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre PDECAT i 
PSOE que preveia l’inici d’un diàleg entre l’Estat i la Generalitat “en el 
marc de l’ordenament jurídic vigent” (TER) 

CUP 32,81 

Grup Parlamentari Popular 20,31 

Grup Parlamentari Mixt 20,31 

Grup Parlamentari Socialista 15,63 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

10,94 

0,26 El Govern de Catalunya aprova obrir una consulta a la comunitat 
educativa per modificar el Decret d’admissió d’alumnat als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics 

Govern de Catalunya 100 

0,26 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies denega dues 
terceres parts de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania, 
principalment perquè els sol·licitants disposaven de més ingressos 
dels que es requereixen 

Govern de Catalunya 100 

0,25 Investigació de la UE sobre el respecte de l’estat de dret per part del 
Govern de Polònia (TER) 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,25 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant les accions dels CDR en autopistes durant el pont de la 
Constitució i la Puríssima (TER) 

Govern de Catalunya 70 

Govern de l’Estat 30 

0,25 Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster de la 
Universitat Rey Juan Carlos (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,25 Joan Reñé dimiteix com a president de la Diputació de Lleida per 
presumptes cobraments de comissions en adjudicacions i donacions 
a la fundació CatDem 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

65 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

35 

0,24 Resum de l’entrevista a Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 155 de la CE, al 
programa El matí de Catalunya Ràdio 

PDECAT 100 

0,24 Debat polític i social entorn dels procediments de desnonament (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

81,67 

Oposició de les administracions 
locals catalanes 

18,33 

0,24 La portaveu del Govern de l’Estat i ministra d’Educació, Isabel Celaá, 
anuncia que l’executiu ha aprovat la tramitació de l’Avantprojecte de 
llei per modificar la LOMCE 

Govern de l’Estat 100 

0,24 Resum de l’entrevista al ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, a la 
BBC, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,24 Reportatge sobre el balanç de l’activitat legislativa al Parlament de 
Catalunya el 2018 

Govern de Catalunya 61,29 

Parlament de Catalunya 38,71 

0,24 Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, en matèria de 
pressupostos (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,23 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, al programa Els matins de TV3 

Govern de Catalunya 100 

0,23 Mesures preventives i intents d’atemptat vinculats al terrorisme 
gihadista (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

54,29 

Govern de Catalunya 45,71 

0,23 Evolució de la tarifa elèctrica (TER) Govern de l’Estat 100 

0,23 Celebració de la Cimera de Caps d’Estat i de Govern de la UE a 
Salzburg 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,23 El Consell de Ministres aprova un reial decret llei per a la revaloració 
de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, 
laboral i d’ocupació 

Govern de l’Estat 100 

0,23 78è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la Generalitat 
Lluís Companys (TER) 

Govern de Catalunya 50 

Parlament de Catalunya 26,79 

ERC 12,5 

PSC 10,71 
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0,23 VOX celebra al Palau de Vistalegre de Madrid un acte per presentar 
el seu programa polític 

PP 66,67 

Ciudadanos  33,33 

0,22 Debat entorn del model de peatges a l’Estat espanyol (TER) Govern de Catalunya 60,47 

Govern de l’Estat 39,53 

0,22 Informacions relacionades amb La Marató de TV3 (TER) Govern de Catalunya 40,3 

Demòcrates de Catalunya 35,82 

Altres institucions de la Generalitat 23,88 

0,22 Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van debatre i aprovar les 
lleis del Referèndum i de la Transitorietat Jurídica (TER) 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

20,59 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

20,59 

ERC 17,65 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

16,18 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

14,71 

Grup Parlamentari Republicà 10,29 

0,22 Debat entorn de la gestió de l’Aeroport de Barcelona-El Prat (TER) Govern de l’Estat 56,14 

Govern de Catalunya 43,86 

0,21 Inauguració de l’obertura del curs acadèmic de l’Escola Judicial de 
Barcelona 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,21 Violència masclista (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

38,3 

Podemos 36,17 

Govern de Catalunya 25,53 

0,21 El president del PP, Pablo Casado, presenta a Madrid el nou llibre de 
José María Aznar El futuro es hoy: España en el cambio de época 

PP 100 

0,21 Procés de dissolució d’ETA (TER) Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

56,52 

Govern de l’Estat 43,48 

0,21 Celebració del Consell Nacional d’ERC del 22 de setembre a 
Barcelona 

ERC 100 

0,21 Intervenció del president del Parlament, Roger Torrent, al Fórum 
Europa Tribuna Catalunya  

Parlament de Catalunya 100 

0,21 Presentació de les dades del Baròmetre d’Opinió política 
corresponent a la tercera onada del 2018 del Centre d’Estudis 
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,20 Debat entorn de l’ús del castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament i el model d’immersió lingüística (TER) 

Govern de Catalunya 62,07 

Ciutadans  37,93 

0,20 El Parlament de Kosovo aprova crear un exèrcit i l’executiu de Sèrbia 
demana una reunió urgent del Consell de Seguretat de l’ONU 

Govern de l’Estat 100 

0,20 Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la inauguració de l’any 
judicial a la seu del Tribunal Suprem de Madrid (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,19 La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat anuncia que 
vol implantar beques salari a tot l’àmbit universitari per a l’alumnat 
amb rendes més baixes 

Govern de Catalunya 100 

0,19 El Congrés dels Diputats accepta una proposta del Grup Parlamentari 
d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea per reformar el Codi 
Penal en relació amb els delictes d’injúries a la Corona i d’ofensa a 
l’Església 

Grup Parlamentari Socialista 52,38 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

47,62 

0,19 Resum de l’entrevista a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, al 
programa El suplement de Catalunya Ràdio 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,19 La plataforma España Ciudadana celebra un acte de reconeixement a 
la Guàrdia Civil a Altsasu 

Ciudadanos 65,96 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

34,04 

0,19 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Govern de l’Estat 57,89 

Govern de Catalunya 42,11 

0,19 15è Congrés del PPC (Sitges 10 de novembre de 2018) (TER) PPC 60,71 

PP 39,29 

0,19 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,19 Alfred Bosch pren possessió com a nou conseller d’Acció Exterior i 
Relacions Institucionals al Palau de la Generalitat de Catalunya, en 
substitució d’Ernest Maragall 

Govern de Catalunya 64,29 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

35,71 

0,19 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, revela que una alta directiva 
d’una multinacional li va oferir d’acabar la carrera de Filosofia d’una 
“manera fàcil” 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 
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0,19 Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb motiu del 12 
d’octubre a Barcelona organitzada per la plataforma España somos 
todos (TER) 

Somatemps 25 

PPC 21,43 

Moviment Cívic d’Espanya i 
Catalans 

19,64 

Societat Civil Catalana 17,86 

Ciutadans 16,07 

0,19 Episodis d’arribada de persones que migren a Europa (TER) Govern de l’Estat 100 

0,18 Construcció i posada en funcionament de les línies 9 i 10 del metro 
de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

65,71 

Govern de Catalunya 34,29 

0,18 L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, substitueix Joan Reñé 
al capdavant de la presidència de la Diputació de Lleida 

PDECAT 54 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

46 

0,18 Resum de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 19 
d’octubre 

Govern de l’Estat 100 

0,17 Informacions relacionades amb la presència de l’ós bru al Pirineu 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,17 El Govern de l’Estat estudia avançar les eleccions generals i fer-les 
coincidir amb les andaluses 

Govern de l’Estat 100 

0,17 L’Ajuntament de Barcelona i el patronat de la Junta Constructora de 
la Sagrada Família signen un acord per regularitzar la situació 
urbanística del temple 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,17 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 57,14 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

42,86 

0,17 L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre reactiva el projecte per construir un 
dipòsit de residus industrials no perillosos mentre que la majoria 
d’ajuntaments de la comarca s’hi mostren contraris 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,17 Quatre persones resulten ferides en un tiroteig al districte de Nou 
Barris de Barcelona per una presumpta revenja entre clans dedicats 
al tràfic de drogues 

Govern de Catalunya 100 

0,17 El Departament de Salut confirma el primer cas de dengue autòcton a 
Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,16 El Consell de Ministres aprova tres avantprojectes de llei per impulsar 
nous impostos i noves mesures fiscals per augmentar la recaptació 

Govern de l’Estat 100 

0,16 Debat entorn dels pactes polítics en relació amb el procés de 
renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) (TER) 

Grup Parlamentari Popular 48,89 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

28,89 

Grup Parlamentari Socialista 22,22 

0,15 El Parlament Europeu aprova una resolució que demana la 
il·legalització de les organitzacions que fan apologia del nazisme i del 
feixisme 

BNG 100 

0,15 El Govern de Catalunya aprova una oferta d’ocupació pública de 
15.000 places 

Govern de Catalunya 100 

0,15 El veïnat de la Llagosta denuncia el comportament incívic i violent 
d’una família que acumula diverses denúncies per robatoris, 
intimidacions, amenaces i agressions els darrers dos anys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,15 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

67,5 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

32,5 

0,15 Resum de l’entrevista a Carlos Carrizosa, responsable de l’Àrea 
d’Administracions Públiques de C’s, al programa El suplement de 
Catalunya Ràdio 

Ciudadanos 100 

0,15 El Ministeri de Treball i les principals organitzacions d’autònoms 
tanquen un acord que preveu un augment de la cotització a canvi de 
més prestacions i l’enduriment de les sancions a les empreses amb 
“falsos autònoms” 

Govern de l’Estat 100 

0,15 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en la 
confluència d’una manifestació convocada per Jusapol i una per 
Arran, el 29 de setembre al centre de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,15 Resum de l’entrevista a Teresa Cunillera, delegada del Govern de 
l’Estat a Catalunya, al programa El suplement de Catalunya Ràdio 

Govern de l’Estat 100 

0,15 El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l’Estat espanyol per 
no haver garantit un judici just en el cas Bateragune a Arnaldo Otegi i 
a quatre dirigents més de l’esquerra independentista basca 

EH Bildu 100 

0,14 L’ANC posa en marxa la iniciativa Consum Estratègic, que promou un 
registre de companyies subministradores amb “consciència social i 
nacional” 

ANC 100 

0,14 Setmana del Llibre en Català (TER) Govern de l’Estat 100 
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0,14 Resum de l’entrevista a Artur Mas, expresident de la Generalitat de 
Catalunya, a El suplement de Catalunya Ràdio 

PDECAT 100 

0,14 Diputats dels grups parlamentaris Republicà i de Ciutadans 
intercanvien desqualificacions durant el Ple del Parlament del 9 de 
novembre 

Grup Parlamentari Republicà 48,84 

Grup Parlamentari de Ciutadans 27,91 

Parlament de Catalunya 23,26 

0,14 Conflicte laboral entre la Generalitat de Catalunya i els empleats 
públics pel pagament de les pagues extres que van ser suprimides a 
causa de les reduccions pressupostàries (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,14 Centenars de persones es manifesten a Madrid davant el Tribunal 
Suprem per denunciar manca de justícia a l’Estat espanyol 

ERC 52,17 

PDECAT 47,83 

0,14 Celebració de la primera reunió de la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya 
després d’11 anys 

Govern de l’Estat 57,69 

Govern de Catalunya 42,31 

0,14 Cas Petrum (TER) Altres institucions de la Generalitat 100 

0,14 Jean-Claude Juncker fa el seu últim discurs sobre l’estat de la UE al 
Parlament Europeu 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,14 Presentació de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya sobre l’activitat del 2017 

Govern de Catalunya 100 

0,14 L’Ajuntament de Manlleu reobre el Teatre Centre amb un espectacle 
gratuït i obert a la ciutadania 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,14 El Ministeri de Defensa anuncia que l’exèrcit no serà present al 
proper Saló de l’Educació, però la ministra Margarita Robles ho 
desmenteix poc després 

Govern de l’Estat 100 

0,14 Premis Octubre 2018 (TER) Parlament de Catalunya 36,36 

Govern de Catalunya 31,82 

Altres cambres legislatives 31,82 

0,14 Celebració de la Nit de l’Empresari, organitzada per la patronal 
CECOT, al Teatre Nacional de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,13 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneixen coincidint amb la celebració del 
Consell de Ministres del 21D 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

53,13 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

46,88 

0,13 El conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonés, anuncia que la 
Generalitat de Catalunya abandonarà el FLA al gener per acollir-se al 
Fons de Facilitat Financera com a pas previ per finançar-se als 
mercats 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, a El Punt Avui TV 

Govern de Catalunya 100 

0,13 L’Executiva Nacional d’ERC incorpora Marta Vilalta i Marta Vilaret a la 
seva cúpula directiva com a vicesecretàries generals 

ERC 100 

0,13 La plataforma Espanya i Catalans celebrat una manifestació amb 
motiu dels 40 anys de la Constitució sota el lema “Ahir, avui i demà, 
pels nostres drets i llibertats” 

Moviment Cívic d’Espanya i 
Catalans 

100 

0,13 Un estudi tècnic proposa que la rehabilitació i ampliació del CAP del 
Raval Nord de Barcelona es faci per la plaça de Terenci Moix, de 
manera que el MACBA es podria ampliar per la Casa de la 
Misericòrdia 

Govern de Catalunya 100 

0,13 La consellera de Salut, Alba Vergés, anuncia en la Comissió Salut del 
Parlament de Catalunya que el pressupost del departament serà de 
10.420 milions d’euros, el més alt de la història de Catalunya 

Grup Parlamentari de Ciutadans 60,47 

Govern de Catalunya 39,53 

0,13 La Comissió Europea posa en marxa la normativa que acaba amb les 
restriccions i barreres geogràfiques al comerç electrònic entre els 
estats membres de la UE 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,13 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, fa unes polèmiques 
declaracions sobre el genocidi dels indis nord-americans en un debat 
sobre el futur de la Unió Europea, a la Universitat Complutense de 
Madrid 

JUNTSxCAT 53,85 

Govern de l’Estat 46,15 

0,13 Els Mossos d’Esquadra desmantellen l’Acampada per la Llibertat de 
la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Moren els dos ocupants d’una avioneta que s’ha estavellat al terrat 
d’un edifici a Badia del Vallès quan es dirigia a l’aeròdrom de 
Sabadell 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Resum de l’entrevista a Pere Aragonès, vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, al programa El matí de 
Catalunya Ràdio 

Govern de Catalunya 100 

0,13 La plataforma España Ciudadana celebra una concentració sota el 
lema “Stop Sánchez. Elecciones ¡Ya! Indultos No” a la plaça d’Isabel 
II de Madrid 

Ciudadanos 100 

0,13 Resum de l’entrevista al diputat del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats, José Zaragoza, al programa El suplement de 
Catalunya Ràdio 

PSC 100 
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0,13 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’obtenció d’un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
president del PP Pablo Casado (TER) 

PP 100 

0,13 Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de la Diada (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Quim Torra i membres del Grup Parlamentari de JxCAT es reuneixen 
amb Carles Puigdemont a Brussel·les per preparar l’inici del curs 
polític 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 

0,13 El president de la Generalitat, Quim Torra, manté una reunió amb el 
president d’Eslovènia, Borut Pahor, i pronuncia la conferència 
“Catalunya: de la gàbia constitucional espanyola a la llibertat” a 
l’Ajuntament de Ljubljana 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Celebració del Consell Nacional de Catalunya En Comú del 22 de 
setembre a Barcelona 

CAT EN COMÚ 100 

0,12 Celebració d’unes jornades de formació del partit VOX al barri de 
Bonavista de Tarragona 

VOX 100 

0,12 Retirada parcial dels recursos interposats pel Govern de l’Estat 
presidit per Mariano Rajoy davant el TC contra la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 El CAC demana la retirada de 14 vídeos de YouTube que prometen 
curar el càncer seguint procediments sense cap base científica i 
desacrediten els tractaments dels professionals de la medicina 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,12 Resum de l’entrevista a la consellera de Cultura, Laura Borràs, al 
programa El suplement de Catalunya Ràdio 

Govern de Catalunya 100 

0,12 Es compleixen 125 anys de les primeres colònies organitzades a 
Catalunya, impulsades el 1893 per la Societat Econòmica 
Barcelonina d’Amics del País 

Govern de Catalunya 100 

0,12 Dades sobre l’evolució del PIB (TER) Govern de Catalunya 100 

0,12 Els pares i mares que van tenir fills entre el 2014 i el 2017, i que van 
cobrar les prestacions dels permisos maternals i paternals, poden 
sol·licitar la devolució de l’IRPF que Hisenda va cobrar indegudament 

Govern de l’Estat 100 

0,12 Resum de l’entrevista a Miquel Iceta, primer secretari del PSC, a 
l’Agència Catalana de Notícies 

PSC 100 

0,12 Presentació de les dades de l’enquesta del Ministeri de Sanitat sobre 
alcohol i altres drogues 

Govern de l’Estat 100 

0,12 El Ple del Parlament de Catalunya debat sobre la protecció de la 
infància en la sessió del 18 de desembre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 52,94 

Govern de Catalunya 47,06 

0,12 Celebració d’una reunió extraordinària del Consell Polític de la CUP a 
Palamós per definir les línies estratègiques de la formació a mig i llarg 
termini 

CUP 50 

JUNTSxCAT 50 

0,12 L’Ajuntament de Figueres calcula que la ciutat té uns 800 pisos buits, 
250 dels quals estarien ocupats il·legalment i admet que, en molts 
dels casos, es fa amb finalitats “delictives” 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 El president de C’s, Albert Rivera, afirma durant una entrevista al 
programa Els matins que TV3 “menteix” i que és “un aparell de 
propaganda separatista” 

Ciudadanos 100 

0,12 El Ple del Parlament celebra un debat general sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència en la sessió del 10 
d’octubre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 60 

Govern de Catalunya 40 

0,11 L’Ajuntament d’Alcarràs dona a conèixer els resultats dels primers 
pressupostos participatius en què la ciutadania del municipi ha escollit 
tornar a habilitar el Centre Major com a sala de cinema 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,11 Incendis forestals durant l’estiu del 2018 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,11 Resum de la sessió de control al Govern del 21 de novembre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,11 El Govern de l’Estat presenta un pla per eliminar les pseudoteràpies 
dels centres sanitaris i també de les universitats 

Govern de l’Estat 100 

0,11 Dimiteix el director de Brians 1 després de rebre coaccions i 
amenaces de mort 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Pablo Casado proposa a C’s presentar una moció de censura al 
Parlament durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 10 
d’octubre al Congrés dels Diputats 

Grup Parlamentari Popular 55,56 

Grup Parlamentari Ciudadanos 44,44 

0,11 La Paeria reclama recursos a la Generalitat de Catalunya per atendre 
els temporers que arriben a les terres de Lleida per a treballar en la 
campanya de recollida de la fruita 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,11 El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep MariaTost, 
pronostica la retirada progressiva dels contenidors d’escombraries 
soterrats perquè són poc eficients i cars de mantenir 

Govern de Catalunya 50 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

50 

0,11 Celebració de la Junta Directiva Nacional del PP el 8 de setembre al 
Palau de Congressos de Barcelona 

PP 100 

0,11 Celebració del III Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània a 
Barcelona 

Govern de l’Estat 100 

0,11 Accidents de trànsit (TER) Govern de Catalunya 100 
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0,10 La Generalitat de Catalunya anuncia que prepara un canvi de 
normativa per evitar que els camions obligats a transitar per les 
autopistes AP-7 i AP-2 hagin de fer desplaçaments innecessaris 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Informacions entorn de la manifestació organitzada per Societat Civil 
Catalana sota el lema “Prou! Recuperem el seny” a Barcelona el 8 
d’octubre de 2017 (TER) 

Societat Civil Catalana 100 

0,10 Eleccions presidencials al Brasil (TER) Organismes de la Unió Europea 100 

0,10 El PACMA entrega 230.000 signatures a l’Ajuntament de Barcelona 
per exigir justícia per a la gossa Sota, abatuda per un tret d’un agent 
de la Guàrdia Urbana 

PACMA 100 

0,10 El Departament d’Agricultura i representants del sector acorden el 
model català de la nova Política Agrària Comuna 

Govern de Catalunya 100 

0,10 C’s envia un expedient d’expulsió a l’eurodiputada Carolina Punset, 
qui ja havia anunciat per carta la seva renúncia 

Ciudadanos 100 

0,10 Celebració del Consell Nacional del PSC del 24 de novembre a 
Barcelona 

PSC 100 

0,10 Presentació a Barcelona de l’estudi “Comerç online i mobilitat: 
orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”, encarregat per 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat 

Govern de Catalunya 100 

0,10 El Govern de Catalunya denuncia que el Govern de l’Estat no l’ha 
convidat al congrés internacional que organitza l’organisme mundial 
que gestiona els noms a internet, celebrat a Barcelona 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un nou Estatut de 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 53,85 

Govern de l’Estat 46,15 

0,10 Reunió a la Moncloa del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, amb el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias 

Podemos 100 

0,10 La Guàrdia Civil deté una quinzena de persones en una 
macrooperació contra el tràfic de drogues a la comarca de la Selva 
per un delicte contra la salut pública 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,10 Discurs de Nadal del Rei 2018 (TER) Corona 100 

0,10 C’s presenta dues denúncies davant la Fiscalia General de l’Estat i la 
Fiscalia de Barcelona per presumptes pagaments amb diner públic 
per part de la Generalitat de Catalunya a lobbies dels Estats Units per 
promoure el procés independentista 

Ciutadans 100 

0,10 Celebració del Fòrum de Diàleg Professional, organitzat pel 
Departament de Salut, a l’Hospitalet de Llobregat 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Resum de l’entrevista a Joan Coscubiela, exportaveu del Grup 
Parlamentari CatSiqueesPot del Parlament de Catalunya, al 
programa El suplement de Catalunya Ràdio, centrat en la situació 
política a Catalunya i les persones empresonades 

CAT EN COMÚ 100 

0,10 Resum de la conferència dictada per Carles Puigdemont a la 
Universitat de Lovaina, centrat en l’actualitat política de Catalunya 

PDECAT 100 

0,10 La Generalitat de Catalunya treballa en la redacció d’un decret llei per 
atorgar la gestió dels menjadors escolars a la Conselleria d’Educació, 
però les AMPA consideren que privatitza el servei 

Govern de Catalunya 100 

0,10 El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró, es reuneix a Madrid amb la ministra de Política Territorial i 
Funció Pública, Meritxell Batet 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Celebració de la Festa de la Rosa del PSC a la Pineda de Gavà PSC 100 

0,09 Primera reunió oficial entre la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el 
ministre de Cultura, José Guirao, a Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,09 La plataforma España Ciudadana celebra una concentració sota el 
lema “No a la violència; sí a la Constitució” a la plaça de Sant Jaume 
de Barcelona 

Ciudadanos 100 

0,09 La Generalitat de Catalunya manté el projecte per perllongar 
l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar i Blanes 

Govern de Catalunya 100 

0,09 L’Ajuntament de Barcelona anuncia que La Rambla recordarà 
l’atemptat del 17 d’agost de 2017 amb un memorial situat a les 
proximitats del mosaic del pla de l’Ós, de Joan Miró 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la compareixença de 
Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi Puigneró arran de la presumpta 
existència d’irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres 
Catalanes, quan la consellera n’era directora 

Govern de Catalunya 100 

0,09 Resum de l’entrevista a Lluc Salellas, membre del Secretariat 
Nacional de la CUP, al programa El suplement de Catalunya Ràdio 

CUP 100 

0,09 El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, afirma en una 
entrevista a la BBC que l’independentisme “no tindrà cap dret a 
demanar suport internacional” fins que no superi “com a mínim el 
50%” de suports 

Govern de Catalunya 100 

0,09 Albert Rivera critica la decisió del Govern de l’Estat d’abonar 700 
milions d’euros, per un període de quatre anys, per finançar els 
Mossos d’Esquadra i denuncia les diferències salarials entre la policia 
autonòmica i les policies de l’Estat 

Ciudadanos 100 
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0,09 Constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan integrat 
per totes les administracions i representants del teixit econòmic i 
social que elaborarà i validarà l’Agenda Urbana de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,09 El TC estima en part el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel 
Govern de l’Estat contra la llei del Parlament que regula l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya i en declara nul part de l’articulat 

Govern de Catalunya 100 

0,09 El subdelegat del Govern de l’Estat pregunta a 12 alcaldes del 
Tarragonès si compleixen la llei de banderes després de rebre una 
denúncia de VOX que afirmava que en aquests ajuntaments no hi 
oneja la bandera espanyola 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,09 El Departament d’Educació valora positivament l’aprovació al 
Congrés dels Diputats d’una Proposició no de llei per recuperar 
l’assignatura obligatòria de Filosofia 

Govern de Catalunya 100 

0,09 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 les administracions 
locals catalanes 

100 

0,09 Presentació de l’informe de balanç de la transformació de 
l’Administració tributària de Catalunya i del seu desplegament 
funcional i territorial 

Govern de Catalunya 100 

0,09 Debat entorn de l’increment de la sensació d’inseguretat ciutadana en 
alguns districtes de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

52 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

48 

0,09 Alcaldesses i alcaldes socialistes presenten al Parc de la Ciutadella 
de Barcelona un manifest per a la defensa de la convivència, de les 
llibertats i de la democràcia 

PSC 100 

0,08 Donald Tusk i Juncker avisen el primer ministre hongarès Viktor 
Orban que el respecte de l’Estat de dret és una “obligació” a la UE, 
durant el Congrés del Partit Popular Europeu 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,08 Dia de Reis 2019 (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,08 L’Ajuntament de Barcelona entrega la Medalla d’Or al mèrit esportiu 
al periodista Joaquim Maria Puyal 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,08 Primera reunió entre la Ministra de Justícia, Dolores Delgado i la 
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, a 
Madrid 

Govern de Catalunya 100 

0,08 L’Ajuntament de Sitges convoca un procés participatiu per conèixer 
l’opinió del veïnat de les Botigues de Sitges sobre si volen continuar 
formant part del terme municipal o bé optar per annexionar-se a 
Castelldefels 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,08 La Generalitat garanteix més implicació en la resolució dels 
problemes de sorolls i pudors que genera la paperera Hinojosa de 
Sarrià de Ter 

Govern de Catalunya 100 

0,08 Marta Felip presenta la seva renúncia com a alcaldessa de Figueres, 
en ser nomenada secretària general de la Conselleria d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,08 L’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, anuncia que desobeirà 
la inhabilitació del Jutjat Penal número 2 de Manresa i seguirà al 
capdavant de l’alcaldia, tot i que un altre regidor assumirà la signatura 
jurídica 

CUP 100 

0,08 L’Ajuntament de Blanes obté el compromís de la Generalitat per 
construir una piscina coberta projectada fa deu anys i que suposaria 
una inversió d’uns nou milions d’euros 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,07 L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses inicia una campanya 
per captar població per combatre la pèrdua d’habitants 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,07 El Jutjat Penal número 3 de Girona condemna per un delicte 
d’abandonament de família uns progenitors que no van portar el fill al 
col·legi durant quatre cursos  

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,07 El Departament de Territori anuncia l’aprovació d’un pla director 
urbanístic a la Costa Brava per revisar els sols pendents d’urbanitzar i 
suspendrà la concessió de llicències de construcció en els 22 
municipis del litoral gironí 

Govern de Catalunya 100 

0,07 Carina Mejías atribueix a un “error terminològic” el fet que, en el seu 
CV del web de l’Ajuntament de Barcelona, hi constés un màster i un 
postgrau que no ha cursat 

Ciutadans  100 

0,07 Presentació dels resultats de l’Enquesta de Serveis Municipals de 
Barcelona corresponent al 2018 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,07 El Grup Parlamentari Popular presenta al Congrés una proposició de 
llei per modificar el Codi penal i convertir en delicte castigat amb 
penes de fins a cinc anys l’organització d’un referèndum il·legal 

Grup Parlamentari Popular 100 

0,07 Setmana Europea de la Mobilitat 2018 (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,07 Commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de la Constitució 
espanyola (TER) 

Govern de l’Estat 100 
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0,07 La Seu d’Urgell és el primer municipi català que elimina 
completament les bosses de plàstic als comerços 

Govern de Catalunya 100 

0,07 La jutgessa manté la causa oberta contra l’alcalde i quatre regidors 
de Reus per presumptes delictes d’odi contra agents de la Policia 
Nacional a la capital del Baix Camp el 3 d’octubre de 2017 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,07 El president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, afirma que 
continuarà “defensant i lluitant” per convertir el port de Palamós en un 
espai de frontera Schengen després que l’Estat espanyol ho hagi 
descartat 

Govern de Catalunya 100 

0,06 Les obres d’ampliació del tramvia a Sant Feliu del Llobregat 
començaran el 2023 i costaran 18 milions d’euros 

Govern de Catalunya 100 

0,06 Els governs d’Espanya i Rússia acorden crear un grup de 
ciberseguretat per analitzar els problemes de seguretat i la difusió de 
missatges falsos per internet amb intenció d’influir en la política 
interna d’altres països 

Govern de l’Estat 100 

0,06 L’Ajuntament de Girona presenta el primer pla estratègic de turisme 
per evitar grups de visitants que només passen unes hores a la ciutat 
sense deixar cap valor afegit econòmic ni social 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 L’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà deixa en suspens l’aprovació 
d’un projecte per fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys 
de 87.000 metres quadrats 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, denuncia el vol rasant sobre 
la ciutat de cinc helicòpters de l’exèrcit espanyol 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 L’avançament de l’edat de jubilació pot deixar la plantilla de la Policia 
Municipal de Girona amb 24 agents menys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 L’alcalde de Riudoms i vicepresident primer de la Diputació, Josep 
Maria Cruset, serà el nou president del Port de Tarragona 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 El municipi d’Espinelves torna a obrir la seva escola després de 
romandre tancada 29 anys, amb un projecte pedagògic nou que 
potencia el contacte amb la natura 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 Alguns pobles petits del Pirineu fan sonar el toc a difunts en senyal de 
protesta per reclamar a les administracions carreteres i serveis dignes 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 El Ministeri de Foment aprova el projecte de desdoblament de 
l’autovia A-7 ,des de la rotonda de la Mora fins a l’entrada de 
l’autopista a Torredembarra, amb un pressupost proper als 60 milions 
d’euros 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,06 Un grup de suport al raper Pablo Hásel entra a la seu del PSC de 
Lleida per penjar una pancarta on es demana l’absolució del cantant 

PSC 100 

0,06 La regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, és detinguda per 
no anar a declarar als jutjats, després de ser denunciada pel Grup 
Municipal de C’s, que l’acusa d’un delicte d’odi 

CUP 100 

0,06 La Generalitat de Catalunya anuncia que es farà càrrec de l’estació 
d’esquí de Boí Taüll després que l’empresa concessionària hagi 
renunciat de manera unilateral a gestionar-la 

Govern de Catalunya 100 

0,06 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, afirma que l’1-O 
no va ser un acte de democràcia, durant una intervenció al Fòrum 
Iberoamericà celebrat a Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,05 El Govern de Catalunya crea una comissió interdepartamental per a 
la prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana 

Govern de Catalunya 100 

0,05 Treballs de descontaminació al pantà de Flix (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,05 El Govern de Catalunya garanteix la viabilitat de l’estació d’esquí de 
Boí-Taüll després d’haver-ne assumit la gestió per problemes 
econòmics dels antics gestors 

Govern de Catalunya 100 

0,05 El conseller d’Interior, Miquel Buch, assegura en una entrevista a El 
Punt Avui TV que Josep Borrell està bloquejant l’escorta de Carles 
Puigdemont  

Govern de Catalunya 100 

0,05 ERC admet que s’està treballant perquè la relació entre Oriol 
Junqueras i Carles Puigdemont sigui més fluida mitjançant terceres 
persones 

ERC 100 

0,05 Els agents rurals reforcen els precintes per prohibir l’accés al pont 
penjant del Congost de Mont-rebei 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,05 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,05 La secretària d’Estat de Seguretat es refereix al dispositiu de 
seguiment i vigilància que va culminar amb la detenció de Carles 
Puigdemont a Alemanya, en el marc de la Comissió d’Interior del 
Senat 

Govern de l’Estat 100 

0,05 María Dolores de Cospedal anuncia en la Junta Directiva Regional 
del PP de Castella-la Manxa del 7 de setembre que deixa la 
presidència del partit 

PP 100 

0,05 El vicepresident i conseller d’Economia i Finances, Pere Aragonès, 
anuncia que representants de l’Estat i de la Generalitat es tornaran a 
reunir el 25 de setembre en el si de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals 

Govern de Catalunya 100 
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0,04 La consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Chacón, anuncia que reactivarà el centre de FP de 
l’Automoció de Martorell a partir del curs vinent 

Govern de Catalunya 100 

0,04 Els municipis propers a la central nuclear d’Ascó reclamen una 
actualització dels plans d’emergència nuclear 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,04 El ministre i la consellera d’Agricultura, Luis Planas i Teresa Jordà, i 
els sindicats agraris es reuneixen per elaborar un pla de xoc contra 
l’entrada de la pesta porcina africana 

Govern de Catalunya 100 

0,04 El Consell Comarcal de la Seu d’Urgell organitza un Workshop 
Ocupacional amb vint empreses d’Andorra, l’Alt Urgell, la Cerdanya i 
el Pallars 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,04 Els municipis de Tarragona i Reus tindran 72 noves connexions 
directes amb l’AVE al Camp de Tarragona  

Govern de Catalunya 100 

0,04 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, assegura en un acte al 
centre Jean Monnet de la Universitat de Nova York que caldran “20 
anys” per “acabar amb la divisió” a Catalunya arran del procés 
independentista 

Govern de l’Estat 100 

0,04 El Ministeri d’Hisenda estudia implantar un impost del 3% a les firmes 
tecnològiques que s’aplicarà a la venda de dades, la publicitat i les 
transaccions entre particulars 

Govern de l’Estat 100 

0,04 Els grups del Parlament de Catalunya es comprometen a no entrar en 
desqualificacions personals en els plens de la cambra 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100 

0,03 El Govern de l’Estat retira el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 
catalana d’accés universal a la sanitat 

Govern de Catalunya 100 

0,02 La línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
funcionarà amb freqüències similars a la del metro el 2020 

Govern de Catalunya 100 
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TVE Catalunya 

Quadre 56. TVE Catalunya. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant 
el quadrimestre setembre-desembre 

 

% Atenció 
informativa 

Notícia Agrupació 
%Temps 
paraula 

4,75 Informacions entorn de les reunions entre Pedro Sánchez i Quim 
Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i de la 
Generalitat, el 20 de desembre a Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 29,26 

Govern de l’Estat 20,83 

Ciutadans 9,64 

PP 7,57 

PSC 7,4 

JUNTSxCAT 5,51 

Podemos 5,34 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

3,96 

PSOE 3,61 

ERC 2,24 

Grup Parlamentari Popular 2,07 

Grup Parlamentari de Ciutadans 1,89 

CAT EN COMÚ 0,69 

4,54 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 17,43 

Parlament de Catalunya 15,64 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

13,07 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

10,1 

Grup Parlamentari Republicà 7,13 

Govern de Catalunya 6,53 

CAT EN COMÚ 6,53 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,14 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

5,15 

Govern de l’Estat 4,75 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

4,36 

ANC 3,17 

4,04 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-O (TER) Govern de l’Estat 16,72 

Govern de Catalunya 10,88 

PP 9,31 

PSC 7,41 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

5,99 

CUP 5,36 

Ciudadanos 4,89 

ERC 4,26 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

4,26 

Grup Parlamentari Republicà 4,26 

PPC 3,47 

JUNTSxCAT 3,31 

CAT EN COMÚ 3 

Podemos 2,84 

PDECAT 2,68 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

1,89 

Parlament de Catalunya 1,74 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

1,74 

Grup Parlamentari de Ciutadans 1,58 
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4,04 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-O (TER) Ciutadans 1,58 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

1,58 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

1,26 

3,47 Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i PDECAT al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 22,49 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

13,16 

ERC 9,87 

PSC 9,14 

CAT EN COMÚ 6,95 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,85 

PSOE 5,67 

Grup Parlamentari Mixt 4,39 

Grup Parlamentari Socialista 4,39 

Govern de Catalunya 3,84 

PPC 3,84 

Ciutadans 3,47 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

2,56 

Grup Parlamentari Popular 1,65 

PDECAT 1,28 

Grup Parlamentari Ciudadanos 0,73 

Corts Generals 0,37 

Grup Parlamentari Basc 0,37 

2,34 Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 (TER) Govern de Catalunya 35,02 

Govern de l’Estat 19,87 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

8,75 

Ciudadanos  6,73 

PPC 6,4 

Ciutadans  6,06 

JUNTSxCAT 5,05 

PDECAT 5,05 

PSC 4,04 

Corona 1,35 

ERC 1,01 

PP 0,67 

2,21 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

ERC 20,6 

PPC 16,42 

Barcelona Capital Europea 13,73 

PSC 12,84 

CAT EN COMÚ 9,85 

Ciudadanos  9,25 

PP 7,46 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona 
(Ferran Mascarell) 

6,57 

PDECAT 3,28 

2,05 Informació sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de 
persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 91,61 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

8,39 

2,03 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

Parlament de Catalunya 21,53 

PSC 15,97 

Societat Civil Catalana 11,81 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

10,42 

PNB 7,64 

Ciutadans 7,64 

ERC 6,25 
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2,03 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

Corts Generals 6,25 

Govern de Catalunya 4,86 

PDECAT 4,17 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

3,47 

1,83 Balanç dels primers cent dies i dels set mesos del Govern de l’Estat 
presidit per Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 45,74 

PP 11,89 

Ciudadanos 11,11 

PSC 5,94 

PDECAT 5,68 

Podemos  5,68 

PPC 4,91 

Ciutadans  4,65 

Govern de Catalunya 4,39 

1,29 Creació i activitat del Consell per la República (TER) PDECAT 22,29 

Govern de Catalunya 20,48 

ERC 18,07 

CUP 16,87 

Govern de l’Estat 8,43 

PSC 7,23 

Ciutadans 6,63 

1,26 Polèmica entorn de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’assumpció del pagament de la taxa de l’impost sobre actes jurídics 
documentats de les escriptures públiques amb garantia hipotecària 
(TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

58,27 

Govern de l’Estat 25,2 

Govern de Catalunya 16,54 

1,19 Avaries i incidències a la xarxa de Renfe a Catalunya (TER) Govern de Catalunya 53,33 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

46,67 

1,18 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 45,61 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

29,82 

CAT EN COMÚ 14,91 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

7,02 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

2,63 

1,14 Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (TER) 

Govern de Catalunya 29,2 

Govern de l’Estat 22,63 

ERC 19,71 

Ciutadans 16,79 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

11,68 

1,11 Informacions sobre els actes de protesta convocats a Catalunya per 
la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Ciutadans  15,25 

CUP 12,99 

Ciudadanos 10,73 

PPC 10,17 

PSC 10,17 

CAT EN COMÚ 10,17 

PDECAT 9,04 

ERC 9,04 

ANC 6,21 

Òmnium Cultural 6,21 

1,05 Protestes que demanen revertir les reduccions pressupostàries 
implementades per les administracions públiques arran de la crisi 
econòmica (TER) 

Govern de Catalunya 45,51 

Ciutadans 21,35 

ERC 10,11 

JUNTSxCAT 8,99 

PSC 8,43 

CAT EN COMÚ 5,62 
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1,01 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en el judici per l’1-O (TER) 

Govern de l’Estat 36,05 

Ciutadans 15,12 

PDECAT 11,05 

Grup Parlamentari Popular 8,72 

JUNTSxCAT 8,14 

Govern de Catalunya 6,98 

ERC 6,4 

PP 4,07 

CAT EN COMÚ 3,49 

0,97 Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial amb vista a la 
celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER)  

Govern de l’Estat 37,08 

Govern de Catalunya 30,34 

PP 19,1 

Ciudadanos 13,48 

0,97 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, compareix el 12 
de desembre al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació 
política a Catalunya 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

26,72 

Govern de l’Estat 23,66 

Grup Parlamentari Mixt 22,9 

Grup Parlamentari Popular 11,45 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

8,4 

Grup Parlamentari Ciudadanos 6,87 

0,96 Debat genèric entorn de les diferents estratègies polítiques en relació 
amb el procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 35 

Govern de Catalunya 21,25 

PSOE 15,63 

PP 11,88 

Societat Civil Catalana 10,63 

PDECAT 5,63 

0,95 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,93 Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un nou Estatut de 
Catalunya (TER) 

PDECAT 17,28 

Govern de Catalunya 14,2 

ERC 12,35 

Ciutadans 12,35 

Podemos 11,73 

PPC 11,11 

PSC 10,49 

Ciudadanos 10,49 

0,93 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant manifestants que protestaven per unes concentracions a favor 
de la Constitució espanyola a Terrassa i a Girona (TER) 

Govern de Catalunya 91,25 

CUP 8,75 

0,91 Consum derivat de les festes nadalenques 2018 (TER) Govern de Catalunya 48,61 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

34,72 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

16,67 

0,91 Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,89 Informacions relacionades amb els suports parlamentaris al Projecte 
de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 i un eventual 
avançament electoral (TER) 

Govern de l’Estat 43,33 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

19,17 

PSC 12,5 

Ciutadans 9,17 

ERC 8,33 

Grup Parlamentari Mixt 7,5 
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0,89 Actes de commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de la 
Constitució espanyola (TER) 

Govern de l’Estat 34,33 

Corona 22,39 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

11,19 

Govern de Catalunya 8,96 

Grup Parlamentari Popular 8,21 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,97 

Grup Parlamentari Socialista 5,22 

Corts Generals 3,73 

0,89 Episodis de climatologia adversa i incidències que se’n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,87 Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia (TER) PSC 14 

CAT EN COMÚ 14 

ERC 14 

JUNTSxCAT 13,33 

CUP 12,67 

Ciudadanos 8,67 

IU 7,33 

PP 6,67 

Govern de l’Estat 6 

VOX 3,33 

0,83 Polèmica per la filtració d’uns missatges de Whatsapp del portaveu 
del Grup Parlamentari Popular al Senat, Ignacio Cosidó, sobre el 
control de la Sala Segona del TS arran de la renovació del CGPJ 
(TER) 

Grup Parlamentari Popular 22,62 

Govern de l’Estat 17,26 

Govern de Catalunya 10,71 

Ciutadans 10,12 

PPC 10,12 

PSC 7,74 

Grup Parlamentari Mixt 6,55 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

5,36 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,36 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

4,17 

0,83 Debat de política general al Parlament de Catalunya (2 i 3 d’octubre 
de 2018) (TER) 

Grup Parlamentari Republicà 18,58 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

13,27 

Grup Parlamentari de Ciutadans 13,27 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

12,39 

Govern de Catalunya 12,39 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

11,5 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

9,73 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

8,85 

0,80 Divergències internes en el si de Catalunya En Comú i reorganització 
de la direcció del Grup Parlamentari a la cambra catalana (TER) 

CAT EN COMÚ 100 

0,79 Aldarulls durant la jornada de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O (TER) 

Govern de l’Estat 23,76 

Societat Civil Catalana 12,87 

Govern de Catalunya 12,87 

PP 11,88 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

11,88 

Grup Parlamentari de Ciutadans 9,9 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

8,91 

Ciudadanos  7,92 

0,75 Iniciatives relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

54,29 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

45,71 
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0,75 Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de Diàleg 
corresponent al 16 de novembre al Palau de la Generalitat (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 30,36 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

24,11 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

18,75 

Govern de Catalunya 10,71 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

8,93 

Grup Parlamentari Republicà 7,14 

0,74 Informacions entorn dels fets derivats del debat general al Parlament 
de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 (TER) 

PDECAT 32,35 

Govern de Catalunya 22,06 

PP 19,12 

ANC 16,18 

ERC 10,29 

0,74 Un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel Rufián durant 
la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de novembre al 
Congrés acaba amb la denúncia del ministre que el diputat d’ERC, 
Jordi Salvador, li ha escopit 

Govern de l’Estat 40,91 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

29,09 

Grup Parlamentari Popular 14,55 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,09 

Corts Generals 6,36 

0,73 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en la 
confluència d’una manifestació convocada per Jusapol i una per 
Arran, el 29 de setembre al centre de Barcelona (TER) 

Ciutadans 31,08 

PSC 29,73 

Govern de Catalunya 17,57 

CUP 13,51 

PPC 8,11 

0,71 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 4 de 
setembre la conferència “El nostre moment” al Teatre Nacional de 
Catalunya 

CUP 17,8 

Govern de Catalunya 17,8 

Ciutadans 14,41 

Govern de l’Estat 13,56 

PPC 12,71 

PSC 12,71 

ERC 11,02 

0,71 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant les accions dels CDR en autopistes durant el pont de la 
Constitució i la Puríssima (TER) 

Govern de Catalunya 86,84 

PDECAT 13,16 

0,71 Construcció i posada en funcionament de les línies 9 i 10 del metro 
de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 50 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

50 

0,70 Mor la soprano Montserrat Caballé als 85 anys Govern de l’Estat 44,26 

Govern de Catalunya 40,98 

PP 14,75 

0,70 Invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, al 
president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui el seu 
projecte polític (TER) 

Corts Generals 38,55 

Govern de Catalunya 18,07 

Govern de l’Estat 15,66 

Ciutadans 9,64 

PPC 9,64 

PSC 8,43 

0,68 Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què apel·lava a la “via eslovena” per aconseguir la 
independència de Catalunya (TER) 

Ciutadans 19,46 

Govern de l’Estat 15,44 

CAT EN COMÚ 15,44 

PPC 14,77 

PSC 13,42 

PSOE 10,07 

Govern de Catalunya 6,71 

PP 4,7 

0,68 Polèmica entorn de la reprovació del rei Felip VI en la sessió número 
17 del Ple del Parlament de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 36,96 

ERC 27,54 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

12,32 

Grup Parlamentari de Ciutadans 12,32 

PDECAT 10,87 
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0,67 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 les administracions 
locals catalanes 

20,27 

Ciutadans  18,92 

PP 18,92 

ERC 16,22 

Govern de Catalunya 14,86 

Govern de l’Estat 10,81 

0,67 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de l’Estat 78,95 

Govern de Catalunya 21,05 

0,64 Robatoris a habitatges i establiments comercials (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,60 La Junta de Seguretat de Catalunya es reuneix el 6 de setembre al 
Palau de la Generalitat 

Govern de l’Estat 31,31 

Govern de Catalunya 30,3 

CUP 17,17 

Ciudadanos 11,11 

PPC 10,1 

0,60 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’autoria de la tesi 
del president del Govern de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 47,06 

PP 21,57 

Ciudadanos 13,73 

Grup Parlamentari Popular 11,76 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,88 

0,59 Inici del curs lectiu 2018-2019 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,59 Informacions relacionades amb la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 39,39 

Grup Parlamentari Popular 18,18 

Grup Parlamentari Ciudadanos 13,64 

Grup Parlamentari Socialista 12,12 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

12,12 

Grup Parlamentari Mixt 4,55 

0,58 Celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Estat 71,43 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

14,29 

Govern de Catalunya 14,29 

0,56 Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre PDECAT i 
PSOE que preveia l’inici d’un diàleg entre l’Estat i la Generalitat “en el 
marc de l’ordenament jurídic vigent” (TER) 

Govern de Catalunya 45 

Govern de l’Estat 20 

Grup Parlamentari Socialista 15 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

11,67 

Grup Parlamentari Mixt 8,33 

0,55 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en el model de relacions amb l’Estat 
espanyol 

Govern de Catalunya 50 

Grup Parlamentari de Ciutadans 14,44 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

12,22 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

6,67 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

5,56 

Grup Parlamentari Republicà 5,56 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

5,56 

0,55 Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 20 de setembre 
de 2017 (TER) 

PDECAT 28,57 

PP 28,57 

ERC 28,57 

ANC 14,29 

0,54 Informacions entorn de la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

PDECAT 42,86 

ERC 23,38 

JUNTSxCAT 16,88 

PSC 16,88 

0,53 La situació política a Catalunya marca les Festes de la Mercè a 
Barcelona 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

74,47 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

25,53 
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0,53 Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya (TER) 

Parlament de Catalunya 28,57 

Govern de Catalunya 21,98 

PP 13,19 

ERC 13,19 

PDECAT 8,79 

Ciudadanos 7,69 

Podemos 6,59 

0,53 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) 

Govern de Catalunya 51,02 

ERC 28,57 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

12,24 

PDECAT 8,16 

0,51 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al Parlament 
Europeu 2019 (TER) 

ERC 31,25 

PSC 20,83 

Ciutadans  18,75 

CAT EN COMÚ 16,67 

PDECAT 12,5 

0,51 Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van debatre i aprovar les 
lleis del Referèndum i de la Transitorietat Jurídica (TER) 

ERC 20,63 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

17,46 

Parlament de Catalunya 17,46 

PPC 11,11 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,11 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

9,52 

Ciutadans 7,94 

CUP 4,76 

0,49 Debat entorn de l’ús del castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament i el model d’immersió lingüística (TER) 

Govern de Catalunya 68,29 

PSC 31,71 

0,48 Mig miler de persones viu en assentaments amb barraques a 
Barcelona, segons dades facilitades per l’Ajuntament 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,48 Informacions entorn de la manifestació organitzada per Societat Civil 
Catalana sota el lema “Prou! Recuperem el seny” a Barcelona el 8 
d’octubre de 2017 (TER) 

Societat Civil Catalana 35,23 

PPC 22,73 

Ciudadanos 22,73 

PSC 19,32 

0,48 Propostes urbanístiques de remodelació de la Rambla de Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,47 Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el procés 
independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu de la 
judicatura (TER) 

Govern de l’Estat 26,44 

Ciutadans 24,14 

ERC 17,24 

PPC 16,09 

CUP 14,94 

Corts Generals 1,15 

0,46 Informacions relacionades amb l’aplicació i l’aixecament de l’article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

PDECAT 51,9 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

24,05 

Grup Parlamentari de Ciutadans 24,05 

0,46 Debat entorn de la regulació dels patinets i vehicles de mobilitat 
personal (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,46 Informacions relacionades amb la presència de l’ós bru al Pirineu 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,45 Resum de la sessió de control al Govern del 10 d’octubre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 39,06 

Grup Parlamentari Republicà 20,31 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

10,94 

Grup Parlamentari de Ciutadans 10,94 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

9,38 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

9,38 
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0,45 Repàs dels fets polítics més rellevants del 2018 a Catalunya i a l’Estat 
espanyol 

PP 31,25 

Govern de l’Estat 18,75 

PDECAT 15,63 

Ciutadans 15,63 

Govern de Catalunya 12,5 

Parlament de Catalunya 6,25 

0,45 Actuacions i processos judicials relacionats amb el 9N (TER) PDECAT 100 

0,45 Debat entorn de l’increment de la sensació d’inseguretat ciutadana en 
alguns districtes de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 53,95 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

46,05 

0,44 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

70 

Govern de Catalunya 30 

0,43 Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb motiu del 12 
d’octubre a Barcelona organitzada per la plataforma España somos 
todos (TER) 

PPC 39,39 

Ciutadans 30,3 

Moviment Cívic d’Espanya i 
Catalans 

30,3 

0,43 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,40 L’Ajuntament de Barcelona i el patronat de la Junta Constructora de 
la Sagrada Família signen un acord per regularitzar la situació 
urbanística del temple 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,40 Diversos representants polítics valoren la celebració de la Diada del 
2018 al programa Los desayunos de TVE 

Ciutadans 28 

PPC 24 

ERC 24 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

24 

0,39 Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, en matèria de 
pressupostos (TER) 

Grup Parlamentari Popular 37,84 

Govern de l’Estat 32,43 

Grup Parlamentari Ciudadanos 29,73 

0,38 Resum de la sessió de control al Govern del 21 de novembre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 25,49 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

21,57 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

19,61 

Grup Parlamentari de Ciutadans 13,73 

Grup Parlamentari Republicà 11,76 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

7,84 

0,38 Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari digital 
moncloa.com corresponents a dues converses privades de l’any 2009 
entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i l’excomissari José 
Manuel Villarejo (TER) 

Govern de l’Estat 45,61 

Grup Parlamentari Popular 31,58 

Grup Parlamentari Ciudadanos 22,81 

0,38 Discurs de Cap d’Any del president de la Generalitat 2018 (TER) Govern de Catalunya 59,62 

Ciutadans 23,08 

PSC 17,31 

0,38 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l’1-O del 
2017 (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,37 Informacions entorn de l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart el 16 d’octubre de 2017 (TER) 

Òmnium cultural 84,38 

ANC 15,63 

0,37 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 14 de 
novembre la conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat” 
després de reunir-se a Euskadi amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el 
coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi 

Govern de Catalunya 41,51 

PSC 33,96 

Ciutadans  24,53 

0,36 La plataforma Espanya i Catalans celebrat una manifestació amb 
motiu dels 40 anys de la Constitució sota el lema “Ahir, avui i demà, 
pels nostres drets i llibertats” 

Ciutadans 37,04 

PPC 33,33 

Moviment Cívic d’Espanya i 
Catalans 

29,63 

0,35 
 

Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya entorn de 
l’acció exterior de la Generalitat (TER) 

Govern de l’Estat 76,6 

Govern de Catalunya 23,4 

0,35 El Govern de Catalunya aprova la creació del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, presidit per 
Lluís Llach 

Ciutadans 34,62 

PP 28,85 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

26,92 

Govern de Catalunya 9,62 
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0,33 L’artista Jaume Xifra rep un homenatge pòstum al saló de plens de 
l’Ajuntament de Salt 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,33 Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la compareixença de 
Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi Puigneró arran de la presumpta 
existència d’irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres 
Catalanes, quan la consellera n’era directora 

Govern de Catalunya 42,55 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

34,04 

Grup Parlamentari de Ciutadans 23,4 

0,33 Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster de la 
Universitat Rey Juan Carlos (TER) 

Govern de l’Estat 27,54 

Ciudadanos 26,09 

Podemos 23,19 

PP 23,19 

0,33 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 12 de 
setembre al Congrés dels Diputats, centrat en la situació política a 
Catalunya i en les presumptes irregularitats en l’obtenció de títols 
universitaris per part de càrrecs públics 

Govern de l’Estat 61,02 

Grup Parlamentari Popular 20,34 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

8,47 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,08 

Grup Parlamentari Mixt 5,08 

0,33 El veïnat del barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs 
denuncia la presència de famílies amb comportaments incívics i 
agressius que fa mig any que ocupen habitatges propietat d’un banc 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,32 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, revela que una alta directiva 
d’una multinacional li va oferir d’acabar la carrera de Filosofia d’una 
“manera fàcil” 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

65,52 

Govern de Catalunya 34,48 

0,32 El barri de Gràcia registra aldarulls i desperfectes en establiments 
comercials després d’una manifestació arran del desallotjament d’un 
edifici ocupat 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,32 Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la Diada (TER) CUP 35,48 

PP 20,97 

Ciutadans 17,74 

Ciudadanos 14,52 

PPC 11,29 

0,32 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 31 d’octubre al 
Congrés dels Diputats, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 45,76 

Grup Parlamentari Popular 22,03 

Grup Parlamentari Mixt 16,95 

Grup Parlamentari Ciudadanos 15,25 

0,32 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

66,67 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

33,33 

0,32 El municipi d’Avià modifica el seu pla urbanístic per permetre la 
instal·lació de plaques solars als edificis de la població per incentivar 
l’ús d’energies netes 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,32 El Govern de l’Estat retira el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 
catalana d’accés universal a la sanitat 

Govern de l’Estat 100 

0,32 Una aplicació mòbil gratuïta del Departament de Justícia de la 
Generalitat orienta les persones usuàries en casos de separació o 
divorci 

Govern de Catalunya 100 

0,32 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 14 de 
novembre al Congres dels Diputats 

Govern de l’Estat 49,06 

Grup Parlamentari Popular 26,42 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

15,09 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,43 

0,31 El Govern de l’Estat es planteja la conveniència de prohibir els 
telèfons mòbils a les classes d’escoles i instituts, mentre el Consell 
Escolar de Catalunya dona llibertat als centres per regular-ne l’ús 

Govern de Catalunya 100 

0,30 SOS Menjadors treballa en la presentació d’una ILP per intentar 
aturar un decret llei del Departament d’Educació que reforçaria 
l’externalització del servei de menjadors de les escoles a empreses 
privades 

Govern de Catalunya 100 

0,30 Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la inauguració de l’any 
judicial a la seu del Tribunal Suprem de Madrid (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,28 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, al programa Els matins de TV3 

Govern de Catalunya 100 

0,27 Festivitat de Tots Sants 2018 (tradicions) (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,27 El CAC demana la retirada de 14 vídeos de YouTube que prometen 
curar el càncer seguint procediments sense cap base científica i 
desacrediten els tractaments dels professionals de la medicina 

Altres institucions de la Generalitat 100 
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0,26 Quim Torra i membres del Grup Parlamentari de JxCAT es reuneixen 
amb Carles Puigdemont a Brussel·les per preparar l’inici del curs 
polític 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 

0,26 L’Ajuntament de Barcelona sosté que calen el doble d’equipaments 
per a la joventut a la ciutat en el termini de deu anys 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,26 Pont de la Constitució i de la Puríssima 2018 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,26 Carina Mejías atribueix a un “error terminològic” el fet que, en el seu 
CV del web de l’Ajuntament de Barcelona, hi constés un màster i un 
postgrau que no ha cursat 

Ciutadans 54,17 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

45,83 

0,25 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 24 d’octubre al 
Congrés, centrat en dues discussions arran de la situació política a 
Catalunya entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, d’una banda, i entre 
Pablo Casado i Joan Tardà, de l’altra 

Grup Parlamentari Popular 32,35 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

29,41 

Govern de l’Estat 26,47 

Grup Parlamentari Ciudadanos 11,76 

0,24 L’Ajuntament de Barcelona decreta la suspensió de totes les 
llicències per elaborar un pla de protecció urbanístic i arquitectònic i 
prohibeix construir a Gràcia durant un any per protegir el patrimoni 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,24 La Conselleria de Salut sanciona l’agricultor Josep Pàmies amb 
600.000 euros per promoure una conferència a Balaguer en la qual 
promocionava l’ús de diòxid de clor per tractar l’autisme 

Govern de Catalunya 100 

0,24 Informacions entorn del Ple del Parlament del 10 d’octubre en què 
Carles Puigdemont va declarar la independència per suspendre-la tot 
seguit de manera temporal (TER) 

PDECAT 100 

0,24 El Departament de Salut confirma el primer cas de dengue autòcton a 
Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,24 Pablo Casado proposa a C’s presentar una moció de censura al 
Parlament durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 10 
d’octubre al Congrés dels Diputats 

Govern de l’Estat 47,37 

Grup Parlamentari Popular 28,95 

Grup Parlamentari Mixt 15,79 

Grup Parlamentari Ciudadanos 7,89 

0,24 La plataforma España Ciudadana celebra un acte per demanar la 
convocatòria imminent d’eleccions generals, al Moll de la Marina de 
Barcelona 

Ciudadanos  100 

0,23 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d’empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,23 Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la presidència de la 
Junta d’Andalusia (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

53,66 

Barcelona Capital Europea 46,34 

0,22 La Generalitat de Catalunya anuncia que modificarà els criteris 
d’idoneïtat d’adopcions d’infants procedents de Rússia i Ucraïna per 
l’elevada incidència de la Síndrome d’Alcoholisme Fetal que pateixen 

Govern de Catalunya 100 

0,22 L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa a l’Eix Besòs el rec, una 
moneda ciutadana que neix per dinamitzar el comerç i els serveis de 
proximitat 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,22 La Comissió d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona aborda el futur 
del zoo de la ciutat després que el GP del PSC reclami un pla 
estratègic que compti amb el vistiplau dels treballadors 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,21 Mesures del Govern de l’Estat per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,21 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 les administracions 
autonòmiques no catalanes 

50 

Govern de Catalunya 50 

0,21 L’Ajuntament de Barcelona inicia una campanya d’informació dels 
drets laborals de les persones treballadores de la llar i les cures 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,21 Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,21 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i el president de 
Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, al·ludeixen a la situació 
política a Catalunya en una visita a la planta de la farmacèutica Reig 
Jofre a Toledo 

Govern de l’Estat 64,86 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

35,14 

0,21 Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de la Diada (TER) 

Òmnium Cultural 100 

0,20 L’Autoritat del Transport Metropolità treballa per integrar 18 municipis 
en la primera zona tarifària del transport públic de Barcelona 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,20 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies denega dues 
terceres parts de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania, 
principalment perquè els sol·licitants disposaven de més ingressos 
dels que es requereixen 

Govern de Catalunya 100 

0,20 L’Ajuntament de Barcelona recapta més de 56 milions d’euros 
derivats del frau fiscal en detectar l’impagament d’impostos de grans 
empreses arran de la intensificació del control tributari i la 
col·laboració amb l’Agència Tributària 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 
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0,20 Debat entorn dels mecanismes de control i de transparència per 
evitar casos de corrupció política (TER) 

Govern de l’Estat 53,13 

Altres institucions de la Generalitat 46,88 

0,20 Campanya de vacunació contra la grip (TER) Govern de Catalunya 100 

0,20 Setmana Europea de la Mobilitat 2018 (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,20 Celebració de la Junta Directiva Nacional del PP el 8 de setembre al 
Palau de Congressos de Barcelona 

PP 100 

0,19 Els grups parlamentaris de l’oposició acusen el president del 
Parlament, Roger Torrent, de ser massa estricte a l’hora de cridar a 
l’ordre als diputats i diputades de la Cambra durant el Ple del 22 de 
novembre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 38 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

22 

Parlament de Catalunya 16 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

14 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

10 

0,19 Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 45,16 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

38,71 

Grup Parlamentari Mixt 16,13 

0,19 La Generalitat de Catalunya posa en marxa la campanya “Practica els 
hàbits cibersaludables” per conscienciar la ciutadania sobre la 
importància de prevenir els riscos a la xarxa 

Govern de Catalunya 100 

0,19 Inauguració de l’obertura del curs acadèmic de l’Escola Judicial de 
Barcelona 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,19 Els ajuntaments del Baix Penedès reclamen més recursos a la 
Generalitat i a l’Estat per fer front a l’increment de població dels 
darrers anys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,19 Una sivella en forma de granada provoca l’alerta per un possible 
explosiu a les estacions de Sants de Barcelona i Atocha de Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,18 Resum de l’entrevista al representant d’ERC, Joan Tardà, a Los 
desayunos de TVE, centrat en la vaga de fam i en les mobilitzacions 
previstes pel Consell de Ministres del 21D 

ERC 100 

0,18 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, assegura en un acte al 
centre Jean Monnet de la Universitat de Nova York que caldran “20 
anys” per “acabar amb la divisió” a Catalunya arran del procés 
independentista 

Govern de l’Estat 50 

Govern de Catalunya 50 

0,18 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 
(TER) 

Govern de Catalunya 39,13 

ERC 36,96 

PSC 23,91 

0,17 Confraries de pescadors i empreses musclaires del Delta de l’Ebre 
demanen ajuda a la Generalitat de Catalunya per fer front a la 
presència de cranc blau, una espècie invasora que posa en risc la 
producció comercial del musclo i l’ostra 

Govern de Catalunya 100 

0,17 78è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la Generalitat 
Lluís Companys (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,17 Els Mossos d’Esquadra desmantellen l’Acampada per la Llibertat de 
la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de Catalunya 52,94 

CUP 47,06 

0,16 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que l’ambaixada 
grega a Espanya cessarà el seu cònsol honorari a Barcelona, 
Fernando Turro, per haver portat una samarreta amb una estelada a 
l’última Diada 

Govern de l’Estat 50 

Govern de Catalunya 50 

0,16 El Govern de l’Estat retira l’estatus diplomàtic al delegat del Govern 
de Flandes a Espanya arran d’unes declaracions del president del 
Parlament flamenc, Jan Peumans, sobre Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,16 Retirada parcial dels recursos interposats pel Govern de l’Estat 
presidit per Mariano Rajoy davant el TC contra la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,16 L’Ajuntament de Subirats obre expedients per ocupació il·legal 
d’espais públics als organitzadors d’una festa “rave” que s’ha fet en 
una nau abandonada de la població 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,15 Celebració de l’acte institucional del 9 d’Octubre al Saló de Corts del 
Palau de la Generalitat Valenciana 

Govern de l’Estat 100 

0,15 Celebració del Comitè Federal del PSOE del 10 de novembre a 
Fuenlabrada 

Govern de l’Estat 100 

0,14 Dia Mundial de la Lluita contra la Sida (TER) Govern de Catalunya 100 

0,14 Celebració del Consell Nacional del PSC del 24 de novembre a 
Barcelona 

PSC 100 

0,14 Resum de l’entrevista al portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, al programa Aquí parlem de TVE 
Catalunya 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 
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0,14 El ministre i la consellera d’Agricultura, Luis Planas i Teresa Jordà, i els 
sindicats agraris es reuneixen per elaborar un pla de xoc contra 
l’entrada de la pesta porcina africana 

Govern de l’Estat 100 

0,14 El veïnat de La Llagosta denuncia el comportament incívic i violent 
d’una família que acumula diverses denúncies per robatoris, 
intimidacions, amenaces i agressions els darrers dos anys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,14 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant la justícia 
belga i el Tribunal Suprem (TER)  

Govern de l’Estat 100 

0,14 Informacions relacionades amb el cost de l’1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,13 La plataforma España Ciudadana celebra una concentració sota el 
lema “Stop Sánchez. Elecciones ¡Ya! Indultos No” a la plaça d’Isabel II 
de Madrid 

Ciudadanos 100 

0,13 L’Ajuntament de Barcelona anuncia que duplicarà les places 
d’allotjament d’emergència per a persones sense llar quan les 
temperatures baixin dels 5 graus 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,13 Constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan integrat per 
totes les administracions i representants del teixit econòmic i social 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 La Comissió Mixta de Seguretat entre l’Estat i la Generalitat celebra la 
seva primera reunió per fer seguiment dels acords rubricats a la Junta 
de Seguretat de Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,12 El PACMA entrega 230.000 signatures a l’Ajuntament de Barcelona per 
exigir justícia per a la gossa Sota, abatuda per un tret d’un agent de la 
Guàrdia Urbana 

PACMA 100 

0,12 Centenars de persones es manifesten a Madrid davant el Tribunal 
Suprem per denunciar manca de justícia a l’Estat espanyol 

PDECAT 100 

0,12 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneixen coincidint amb la celebració del 
Consell de Ministres del 21D 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,11 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 

100 

0,11 Funcionament del servei de transport públic Bicing de Barcelona (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,11 Els Mossos d’Esquadra detenen un tirador de 63 anys que planejava 
atemptar contra Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat 100 

0,11 La policia francesa investiga la mort d’un home i el seu fill de sis anys 
de Sabadell després que el cotxe es precipités per un barranc pròxim al 
Cap de Cervera 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

PSC 100 

0,11 Celebració d’una reunió extraordinària del Consell Polític de la CUP a 
Palamós per definir les línies estratègiques de la formació a mig i llarg 
termini 

CUP 100 

0,11 Celebració del primer acte públic de la plataforma Federalistes 
d’Esquerres a l’Hospitalet de Llobregat 

Federalistes d’Esquerres 100 

0,11 Alcaldesses i alcaldes socialistes presenten al Parc de la Ciutadella de 
Barcelona un manifest per a la defensa de la convivència, de les 
llibertats i de la democràcia 

PSC 100 

0,10 Eleccions primàries a la Secretaria General de Podem Catalunya (TER) Podem 100 

0,10 C’s presenta dues denúncies davant la Fiscalia General de l’Estat i la 
Fiscalia de Barcelona per presumptes pagaments amb diner públic per 
part de la Generalitat de Catalunya a lobbies dels Estats Units per 
promoure el procés independentista 

Ciutadans 100 

0,10 Debat entorn dels pactes polítics en relació amb el procés de renovació 
del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) (TER) 

JUNTSxCAT 61,54 

ERC 38,46 

0,09 Intervenció del president del Parlament, Roger Torrent, al Fórum 
Europa Tribuna Catalunya 

Parlament de Catalunya 100 

0,09 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Ciutadans 100 

0,08 Gabriel Rufián critica els actes de commemoració del 40è aniversari de 
l’aprovació de la Constitució espanyola durant un acte d’ERC a Mataró 

ERC 100 

0,08 El Govern de Catalunya aprova una oferta d’ocupació pública de 15.000 
places 

Govern de Catalunya 100 

0,08 El Ministeri d’Educació prepara una proposta de reforma de la llei 
educativa que preveu retornar a les autonomies competències de 
currículum i llengua 

PP 100 

0,08 Alfred Bosch pren possessió com a nou conseller d’Acció Exterior i 
Relacions Institucionals al Palau de la Generalitat de Catalunya, en 
substitució d’Ernest Maragall 

Govern de Catalunya 100 
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8tv 

 

Quadre 57. 8tv. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre setembre-desembre 

% Atenció 
informativa 

Notícia Agrupació 
%Temps 
paraula 

4,26 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-O (TER) Govern de l’Estat 17,87 

Govern de Catalunya 15,7 

PP 9,18 

Grup Parlamentari Popular 8,94 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

7,73 

PDECAT 7,49 

Ciudadanos 6,52 

PSOE 4,83 

PSC 4,35 

ERC 4,35 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

3,14 

Parlament de Catalunya 2,9 

Òmnium Cultural 2,66 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

2,42 

Grup Parlamentari de Ciutadans 1,93 

3,30 Informacions entorn de les reunions entre Pedro Sánchez i Quim 
Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i de la 
Generalitat, el 20 de desembre a Barcelona (TER) 

Govern de l’Estat 45,15 

Govern de Catalunya 26,49 

PP 19,03 

Podemos 5,6 

Grup Parlamentari Popular 3,73 

2,16 Debat genèric entorn de les diferents estratègies polítiques en relació 
amb el procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 25,67 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

22,46 

Govern de Catalunya 17,11 

PP 13,37 

PDECAT 13,37 

Òmnium Cultural 8,02 

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)  

Govern de Catalunya 32,11 

Grup Parlamentari Republicà 21,1 

Govern de l’Estat 13,76 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

12,84 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

8,26 

Parlament de Catalunya 6,42 

Grup Parlamentari de Ciutadans 5,5 

1,81 Actes de commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de la 
Constitució espanyola (TER) 

Govern de l’Estat 38,24 

PSOE 23,53 

Ciudadanos 19,61 

PP 18,63 

1,70 Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i PDECAT al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de Catalunya 25,99 

Govern de l’Estat 22,6 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

19,21 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

10,73 

Grup Parlamentari Mixt 7,34 

Grup Parlamentari Popular 5,65 

ERC 5,65 

Ciudadanos 2,82 
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1,67 Dimissió de María Dolores de Cospedal per la difusió d’unes 
gravacions de converses privades enregistrades el juliol 2009 entre 
l’exsecretària general del PP i l’excomissari José Manuel Villarejo a la 
seu del PP del carrer de Gènova (TER) 

PP 42,52 

Govern de l’Estat 29,13 

Podemos 21,26 

PSOE 7,09 

1,65 Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia (TER) PSOE 49,06 

VOX 10,69 

Ciudadanos 9,43 

Govern de l’Estat 8,81 

PDECAT 8,18 

PP 6,92 

CUP 6,92 

1,63 Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 (TER) PP 23,4 

Govern de Catalunya 19,15 

PDECAT 13,48 

Ciudadanos  12,77 

Corona 10,64 

Govern de l’Estat 10,64 

ANC 9,93 

1,59 Polèmica per la filtració d’uns missatges de Whatsapp del portaveu 
del Grup Parlamentari Popular al Senat, Ignacio Cosidó, sobre el 
control de la Sala Segona del TS arran de la renovació del CGPJ 
(TER) 

Govern de l’Estat 56,69 

Grup Parlamentari Popular 25,98 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

9,45 

ERC 7,87 

1,58 Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari digital 
moncloa.com corresponents a dues converses privades de l’any 2009 
entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i l’excomissari José 
Manuel Villarejo (TER) 

Govern de l’Estat 84,8 

Podemos 15,2 

1,54 Avaries i incidències a la xarxa de Renfe a Catalunya (TER) Govern de Catalunya 55,38 

Govern de l’Estat 44,62 

1,52 Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre PDECAT i 
PSOE que preveia l’inici d’un diàleg entre l’Estat i la Generalitat “en el 
marc de l’ordenament jurídic vigent” (TER) 

Govern de Catalunya 42,86 

Grup Parlamentari Mixt 27,47 

Govern de l’Estat 15,38 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

14,29 

1,49 Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un nou Estatut de 
Catalunya (TER) 

PSC 20,59 

Òmnium Cultural 17,65 

Ciudadanos 15,69 

PP 14,71 

Grup Parlamentari Socialista 13,73 

PDECAT 9,8 

Govern de l’Estat 7,84 

1,46 Informacions amb vista a les eleccions i la campanya electoral al 
Parlament d’Andalusia (TER) 

PP 51,63 

Ciudadanos 23,53 

Podemos 13,73 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

11,11 

1,46 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

JUNTSxCAT 27,12 

Barcelona Capital Europea 27,12 

PSC 16,1 

ERC 10,17 

CAT EN COMÚ 9,32 

PP 5,93 

PPC 4,24 

1,43 Celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Estat 44,44 

Govern de Catalunya 36,36 

PDECAT 19,19 
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1,42 Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 20 de setembre 
de 2017 (TER) 

Òmnium Cultural 24,14 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

20,69 

Parlament de Catalunya 18,1 

Govern de Catalunya 17,24 

CUP 10,34 

ANC 9,48 

1,40 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant les accions dels CDR en autopistes durant el pont de la 
Constitució i la Puríssima (TER) 

PP 31,88 

PSOE 20,29 

Govern de Catalunya 18,84 

Ciudadanos 14,49 

Govern de l’Estat 14,49 

1,40 Informacions sobre els actes de protesta convocats a Catalunya per 
la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Grup Parlamentari Ciudadanos 19,63 

Govern de Catalunya 19,63 

Ciudadanos 18,69 

Grup Parlamentari Socialista 13,08 

ANC 10,28 

Grup Parlamentari de Ciutadans 9,35 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

9,35 

1,40 Polèmica entorn de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’assumpció del pagament de la taxa de l’impost sobre actes jurídics 
documentats de les escriptures públiques amb garantia hipotecària 
(TER) 

Govern de l’Estat 53,06 

PP 13,61 

Ciudadanos 12,93 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

11,56 

Podemos 8,84 

1,29 Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la presidència de la 
Junta d’Andalusia (TER) 

Govern de l’Estat 22,34 

Ciudadanos 20,21 

VOX 19,15 

PP 19,15 

Barcelona Capital Europea 19,15 

1,26 Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 33,33 

Grup Parlamentari Popular 20 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

16,67 

Grup Parlamentari Mixt 13,89 

Grup Parlamentari Socialista 12,22 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

3,89 

1,24 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Govern de Catalunya 37,21 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

33,72 

Grup Parlamentari Republicà 16,28 

PDECAT 12,79 

1,20 Polèmica entorn de les relacions diplomàtiques amb l’Aràbia Saudita 
arran de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat 
saudita d’Istambul (TER) 

Grup Parlamentari Popular 20,91 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

20 

Grup Parlamentari Socialista 19,09 

Govern de l’Estat 15,45 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

12,73 

PSOE 11,82 

1,20 Protestes que demanen revertir les reduccions pressupostàries 
implementades per les administracions públiques arran de la crisi 
econòmica (TER) 

Govern de Catalunya 66,67 

JUNTSxCAT 22,62 

Ciutadans 10,71 

1,18 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Podemos 35,23 

Ciudadanos 20,45 

ERC 15,91 

PP 14,77 

Parlament de Catalunya 13,64 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

62 

1,16 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 40,35 

EH Bildu 21,05 

CUP 19,3 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

19,3 

1,05 Informacions entorn de l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart el 16 d’octubre de 2017 (TER) 

ANC 58,41 

Òmnium Cultural 24,78 

Govern de Catalunya 16,81 

1,03 Divergències internes en el si de Catalunya En Comú i reorganització 
de la direcció del Grup Parlamentari a la cambra catalana (TER) 

CAT EN COMÚ 100 

1,01 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’autoria de la tesi 
del president del Govern de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 66,67 

Ciudadanos 16,67 

PP 16,67 

1,00 Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 80 

Govern de l’Estat 20 

0,98 Balanç dels primers cent dies i dels set mesos del Govern de l’Estat 
presidit per Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 38,24 

PP 35,29 

Ciudadanos 26,47 

0,96 Informacions relacionades amb la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Grup Parlamentari Popular 46,97 

Govern de l’Estat 31,82 

Grup Parlamentari Ciudadanos 21,21 

0,94 Debat entorn de l’exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l’Estat 68,97 

Grup Parlamentari Ciudadanos 17,24 

Grup Parlamentari Popular 13,79 

0,94 Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

51,85 

Govern de l’Estat 48,15 

0,92 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

58,82 

Govern de Catalunya 41,18 

0,89 Debat entorn del sistema de pensions a l’Estat espanyol (TER) Govern de l’Estat 50 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

30,36 

Grup Parlamentari Mixt 19,64 

0,89 Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial amb vista a la 
celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de Catalunya 65,91 

Govern de l’Estat 34,09 

0,87 Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la inauguració de l’any 
judicial a la seu del Tribunal Suprem de Madrid (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,87 Debat de política general al Parlament de Catalunya (2 i 3 d’octubre 
de 2018) (TER) 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

34,78 

Grup Parlamentari Republicà 34,78 

Govern de Catalunya 30,43 

0,84 Creació i activitat del Consell per la República (TER) PDECAT 57,14 

Govern de Catalunya 42,86 

0,82 Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, en matèria de 
pressupostos (TER) 

Govern de l’Estat 59,09 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

40,91 

0,79 Episodis de climatologia adversa i incidències que se’n deriven (TER) Govern de l’Estat 74,42 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

25,58 

0,78 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, compareix el 12 
de desembre al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació 
política a Catalunya 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

19,79 

Govern de l’Estat 18,75 

Grup Parlamentari Ciudadanos 16,67 

Grup Parlamentari Mixt 16,67 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

16,67 

Grup Parlamentari Popular 11,46 
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0,72 Informacions relacionades amb els suports parlamentaris al Projecte 
de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 i un eventual 
avançament electoral (TER) 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

40,43 

Govern de l’Estat 38,3 

Grup Parlamentari Popular 21,28 

0,71 Debat entorn de l’increment de la sensació d’inseguretat ciutadana en 
alguns districtes de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

64,1 

Govern de Catalunya 35,9 

0,69 La Junta de Seguretat de Catalunya es reuneix el 6 de setembre al 
Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya 53,85 

Govern de l’Estat 46,15 

0,67 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,67 Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (TER) 

ERC 49,15 

Govern de Catalunya 27,12 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

23,73 

0,63 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 4 de 
setembre la conferència “El nostre moment” al Teatre Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,61 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’obtenció d’un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
president del PP Pablo Casado (TER) 

PP 74,24 

Govern de l’Estat 25,76 

0,61 Moren els dos ocupants d’una avioneta que s’ha estavellat al terrat 
d’un edifici a Badia del Vallès quan es dirigia a l’aeròdrom de 
Sabadell 

Govern de Catalunya 100 

0,61 Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de Diàleg 
corresponent al 16 de novembre al Palau de la Generalitat (TER) 

Govern de Catalunya 38,89 

Grup Parlamentari de Ciutadans 31,48 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

29,63 

0,60 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant manifestants que protestaven per unes concentracions a favor 
de la Constitució espanyola a Terrassa i a Girona (TER) 

CUP 100 

0,59 Debat entorn dels pactes polítics en relació amb el procés de 
renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) (TER) 

Grup Parlamentari Popular 45 

JUNTSxCAT 27,5 

ERC 27,5 

0,58 Debat entorn del projecte de construcció de l’eix ferroviari conegut 
com a corredor del Mediterrani (TER) 

Govern de Catalunya 57,5 

Govern de l’Estat 42,5 

0,56 Debat entorn de la regulació dels patinets i vehicles de mobilitat 
personal (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,55 Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de la Diada (TER) 

ANC 52,63 

Òmnium Cultural 47,37 

0,55 Aldarulls durant la jornada de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O (TER) 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

26 

Govern de Catalunya 22 

PP 22 

Ciudadanos  16 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

14 

0,54 Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què apel·lava a la “via eslovena” per aconseguir la 
independència de Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 39,22 

ERC 33,33 

PDECAT 17,65 

JUNTSxCAT 9,8 

0,53 Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,51 Una baralla de matinada entre una trentena de persones a l’àrea del 
Port Olímpic de Barcelona acaba amb cinc detinguts 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,50 Episodis i mesures per combatre la contaminació a les grans ciutats i 
àrees metropolitanes (TER) 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

51,85 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

48,15 

0,50 Diputats dels grups parlamentaris Republicà i de Ciutadans 
intercanvien desqualificacions durant el Ple del Parlament del 9 de 
novembre 

Grup Parlamentari Republicà 60 

Grup Parlamentari de Ciutadans 27,5 

Parlament de Catalunya 12,5 

0,50 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 24 d’octubre al 
Congrés, centrat en dues discussions arran de la situació política a 
Catalunya entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, d’una banda, i entre 
Pablo Casado i Joan Tardà, de l’altra 

Grup Parlamentari Popular 50,67 

Govern de l’Estat 36 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

13,33 
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0,50 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 9 d’octubre al 
Senat, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 87,88 

Grup Parlamentari Popular 12,12 

0,49 Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster de la 
Universitat Rey Juan Carlos (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,48 Un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel Rufián durant 
la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de novembre al 
Congrés acaba amb la denúncia del ministre que el diputat d’ERC, 
Jordi Salvador, li ha escopit 

Corts Generals 52,78 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

25 

Grup Parlamentari Popular 12,5 

Grup Parlamentari Ciudadanos 9,72 

0,45 Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la compareixença de 
Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi Puigneró arran de la presumpta 
existència d’irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres 
Catalanes, quan la consellera n’era directora 

Govern de Catalunya 100 

0,44 Inici del curs lectiu 2018-2019 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,44 Debat entorn d’una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Ciutadans 60 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

40 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

27,66 

0,44 Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van debatre i aprovar les 
lleis del Referèndum i de la Transitorietat Jurídica (TER) 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

27,66 

Grup Parlamentari de Ciutadans 25,53 

ERC 19,15 

0,44 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 

100 

0,42 Carmen Calvo i Pere Aragonès es reuneixen abans d’assistir a l’acte 
de lliurament de premis de la patronal PIMEC a Barcelona i constaten 
la bona predisposició de tots dos executius per intentar arribar a 
acords 

Govern de l’Estat 100 

0,42 El Grup Parlamentari Popular presenta al Congrés una proposició de 
llei per modificar el Codi penal i convertir en delicte castigat amb 
penes de fins a cinc anys l’organització d’un referèndum il·legal 

PP 100 

0,41 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat de l’11 de 
desembre al Senat, centrat en la situació política a Catalunya 

Grup Parlamentari Ciudadanos 56 

Govern de l’Estat 44 

0,41 Pablo Casado proposa a C’s presentar una moció de censura al 
Parlament durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 10 
d’octubre al Congrés dels Diputats 

Govern de l’Estat 40 

Grup Parlamentari Popular 35 

Grup Parlamentari Ciudadanos 25 

0,40 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en el judici per l’1-O (TER) 

Govern de Catalunya 51,52 

Grup Parlamentari Ciudadanos 30,3 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

18,18 

0,40 Iniciatives relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica (TER) 

Grup Parlamentari Popular 44,07 

Grup Parlamentari Socialista 33,9 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

22,03 

0,39 Evolució de la tarifa elèctrica (TER) Govern de l’Estat 100 

0,39 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al Parlament 
Europeu 2019 (TER) 

ERC 52,5 

Govern de Catalunya 35 

PDECAT 12,5 

0,38 Polèmica entorn de la reprovació del rei Felip VI en la sessió número 
17 del Ple del Parlament de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,36 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 14 de 
novembre al Congres dels Diputats 

Govern de l’Estat 52,24 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

29,85 

Grup Parlamentari Ciudadanos 17,91 

0,36 El nou secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, 
afirma que un dels requisits per ser capellà és que els candidats 
siguin homes heterosexuals 

Govern de l’Estat 100 

0,36 El Govern de Catalunya aprova la creació del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, presidit per 
Lluís Llach 

Govern de Catalunya 55,17 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

44,83 

0,36 El ministeri d’Afers Exteriors no convida la Generalitat de Catalunya a 
participar en el III Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània, 
celebrat a Barcelona 

Govern de l’Estat 100 
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0,35 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que no dimitirà 
malgrat ser sancionat per la CNMV per l’ús informació privilegiada en 
la venda d’accions d’Abengoa quan era conseller de l’energètica 

PP 100 

0,35 Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (TER) Organismes de la Unió Europea 100 

0,34 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

37,04 

PSC 37,04 

Govern de Catalunya 25,93 

0,33 L’Ajuntament de Barcelona i el patronat de la Junta Constructora de 
la Sagrada Família signen un acord per regularitzar la situació 
urbanística del temple 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,33 El president Quim Torra presenta el Pla de Govern de la XII 
legislatura al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,32 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en el model de relacions amb l’Estat 
espanyol 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

56,25 

Grup Parlamentari de Ciutadans 25 

Govern de Catalunya 18,75 

0,32 Primera reunió entre la Ministra de Justícia, Dolores Delgado, i la 
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, a 
Madrid 

Govern de Catalunya 100 

0,31 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 14 de 
novembre la conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat” 
després de reunir-se a Euskadi amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el 
coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi 

Govern de Catalunya 58,62 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

41,38 

0,31 L’Autoritat del Transport Metropolità treballa per integrar 18 municipis 
en la primera zona tarifària del transport públic de Barcelona 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,31 Informacions entorn de la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

PDECAT 60 

JUNTSxCAT 40 

0,31 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 les administracions 
locals catalanes 

52,38 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

47,62 

0,30 Informacions relacionades amb el cost de l’1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

PDECAT 100 

0,29 Els pares i mares que van tenir fills entre el 2014 i el 2017, i que van 
cobrar les prestacions dels permisos maternals i paternals, poden 
sol·licitar la devolució de l’IRPF que Hisenda va cobrar indegudament 

Govern de l’Estat 100 

0,29 Debat sobre l’aplicació de la cadena perpètua revisable a l’Estat 
espanyol (TER) 

Govern de l’Estat 56,76 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

29,73 

Grup Parlamentari Popular 13,51 

0,29 Els grups del Parlament de Catalunya es comprometen a no entrar en 
desqualificacions personals en els plens de la cambra 

Grup Parlamentari de Ciutadans 100 

0,29 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en la 
confluència d’una manifestació convocada per Jusapol i una per 
Arran, el 29 de setembre al centre de Barcelona (TER) 

Arran 100 

0,27 Retirada parcial dels recursos interposats pel Govern de l’Estat 
presidit per Mariano Rajoy davant el TC contra la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica (TER) 

Govern de l’Estat 53,85 

Govern de Catalunya 46,15 

0,27 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d’empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,27 Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el procés 
independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu de la 
judicatura (TER) 

Govern de Catalunya 66,67 

Govern de l’Estat 33,33 

0,27 Noves tarifes de preus dels serveis amb l’entrada del nou any (TER) Govern de Catalunya 100 

0,26 Informacions entorn dels fets derivats del debat general al Parlament 
de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 (TER) 

PDECAT 100 

0,26 Debat sobre l’impacte del canvi climàtic i mesures per reduir-lo (TER) Govern de l’Estat 100 

0,26 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Grup Parlamentari Popular 34,78 

Grup Parlamentari Socialista 34,78 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

30,43 

0,26 Debat entorn de les acusacions d’“adoctrinament” en centres escolars 
a Catalunya (TER) 

PP 100 

0,26 Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la Diada (TER) Ciudadanos 52,63 

PPC 47,37 

0,25 La Guàrdia Civil deté una quinzena de persones en una 
macrooperació contra el tràfic de drogues a la comarca de la Selva 
per un delicte contra la salut pública 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 
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0,25 Els Mossos d’Esquadra detenen un tirador de 63 anys que planejava 
atemptar contra Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat 100 

0,25 El Congrés dels Diputats debat una Proposició de llei del Grup 
Parlamentari Ciudadanos de garantia de la igualtat en l’accés i 
promoció a l’administració pública sense discriminació per raons 
lingüístiques 

Grup Parlamentari Ciudadanos 48,48 

Grup Parlamentari Mixt 33,33 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

18,18 

0,24 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, fa unes polèmiques 
declaracions sobre el genocidi dels indis nord-americans en un debat 
sobre el futur de la Unió Europea, a la Universitat Complutense de 
Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,24 El Ministeri d’Educació prepara una proposta de reforma de la llei 
educativa que preveu retornar a les autonomies competències de 
currículum i llengua 

Govern de l’Estat 100 

0,24 El Consell de Ministres aprova tres avantprojectes de llei per impulsar 
nous impostos i noves mesures fiscals per augmentar la recaptació 

Govern de l’Estat 100 

0,23 La Generalitat posa en marxa en període de prova a Sant Cugat del 
Vallès un miniautobús elèctric sense conductor, el primer que circula 
a Catalunya 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,22 La rectora de la UAB desmenteix que el president de C’s, Albert 
Rivera, estigui cursant en l’actualitat un doctorat, tal com detalla el 
web del partit 

Ciutadans 100 

0,22 El Parlament Europeu aprova una resolució que demana la 
il·legalització de les organitzacions que fan apologia del nazisme i del 
feixisme 

BNG 100 

0,22 La portaveu del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats, 
Dolors Montserrat, afirma durant la sessió de control al Govern de 
l’Estat del 17 d’octubre que l’executiu té a les prostitutes 
“desconcertades” 

Govern de l’Estat 54,29 

Grup Parlamentari Popular 45,71 

0,22 Informació sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de 
persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 53,85 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

46,15 

0,22 El Congrés dels Diputats accepta una proposta del Grup Parlamentari 
d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea per reformar el Codi 
penal en relació als delictes d’injúries a la Corona i d’ofensa a 
l’Església 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

59,38 

Grup Parlamentari Popular 40,63 

0,21 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 31 d’octubre al 
Congrés dels Diputats, centrat en la situació política a Catalunya 

Grup Parlamentari Popular 40,74 

Grup Parlamentari Ciudadanos 29,63 

Govern de l’Estat 29,63 

0,20 Mesures previstes en l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,20 Violència masclista (TER) Govern de l’Estat 100 

0,20 Procés judicial contra el raper mallorquí Valtonyc acusat d’enaltiment 
del terrorisme, calúmnia i injúries greus a la Corona (TER) 

Podemos  70,37 

Ciutadans  29,63 

0,20 El cap de la Policia Nacional de Navarra dimiteix abans que el 
ministre de l’Interior signi la seva revocació en fer-se públic que és 
l’autor d’un compte de Twitter fals on s’insulta polítics i es lloen 
figures com l’exmilitar Antonio Tejero 

Govern de l’Estat 100 

0,20 Debat entorn de la supressió del canvi horari estacional a la UE 
(TER) 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,19 El Ple del Parlament celebra un debat general sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència en la sessió del 10 
d’octubre 

Grup Parlamentari de Ciutadans 57,89 

Govern de Catalunya 42,11 

0,19 El CAC demana la retirada de 14 vídeos de YouTube que prometen 
curar el càncer seguint procediments sense cap base científica i 
desacrediten els tractaments dels professionals de la medicina 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,19 Campanya de vacunació contra la grip (TER) Govern de Catalunya 100 

0,19 Una investigació de la Guàrdia Civil conclou que càrrecs directius de 
la Junta d’Andalusia es van gastar 32.000 euros públics en prostíbuls 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

100 

0,18 Resum de l’entrevista al ministre d’Afers Exteriors Josep Borrell a la 
BBC, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 100 

0,18 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en les actuacions dels Mossos 
d’Esquadra davant els talls de carreteres dels CDR i en les càrregues 
efectuades a Girona i a Terrassa el 6 de desembre 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

100 

0,18 Presentació de les dades de l’enquesta del Ministeri de Sanitat sobre 
alcohol i altres drogues 

Govern de l’Estat 100 

0,18 La directora general de Treball del Govern de l’Estat espanyol, 
Concepción Pascual, dimiteix després d’haver autoritzat la creació 
d’un sindicat de treballadores sexuals 

Govern de l’Estat 100 

0,18 Dia Mundial de la Infància (TER) Altres institucions de la Generalitat 100 

0,18 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant la justícia 
belga i el Tribunal Suprem (TER) 

Govern de l’Estat 100 
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0,18 La Generalitat de Catalunya anuncia que modificarà els criteris 
d’idoneïtat d’adopcions d’infants procedents de Rússia i Ucraïna per 
l’elevada incidència de la Síndrome d’Alcoholisme Fetal que pateixen 

Govern de Catalunya 100 

0,18 Debat entorn dels mecanismes de control i de transparència per 
evitar casos de corrupció política (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,17 Informacions relacionades amb l’aplicació i l’aixecament de l’article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,17 El Govern de l’Estat reverteix la cancel·lació de venda d’armes a 
l’Aràbia Saudita per tal de mantenir un contracte de construcció de 
cinc corbetes a les drassanes a Cadis 

Govern de l’Estat 100 

0,17 El Govern de l’Estat es planteja la conveniència de prohibir els 
telèfons mòbils a les classes d’escoles i instituts, mentre el Consell 
Escolar de Catalunya dona llibertat als centres per regular-ne l’ús 

Govern de Catalunya 100 

0,17 Celebració de la V Setmana de sensibilització sobre els riscos del 
consum d’alcohol 

Govern de Catalunya 100 

0,16 Mesures del Govern de l’Estat per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,16 L’ANC posa en marxa la iniciativa Consum Estratègic, que promou un 
registre de companyies subministradores amb “consciència social i 
nacional” 

ANC 100 

0,16 Joan Reñé dimiteix com a president de la Diputació de Lleida per 
presumptes cobraments de comissions en adjudicacions i donacions 
a la fundació CatDem 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,16 Resum de la sessió informativa de la Comissió de Justícia del 
Parlament amb el president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 
2017 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,16 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 12 de 
setembre al Congrés dels Diputats, centrat en la situació política a 
Catalunya 

Govern de l’Estat 64,71 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

35,29 

0,16 El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l’Estat espanyol per 
no haver garantit un judici just en el cas Bateragune a Arnaldo Otegi i 
a quatre dirigents més de l’esquerra independentista basca  

EH Bildu 100 

0,15 L’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, anuncia que desobeirà 
la inhabilitació del Jutjat Penal número 2 de Manresa i seguirà al 
capdavant de l’alcaldia, tot i que un altre regidor assumirà la signatura 
jurídica 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,15 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que Espanya no 
reconeixerà la independència de Kosovo, malgrat les reclamacions 
del Comitè Olímpic Internacional 

Govern de l’Estat 100 

0,15 Celebració de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat 
corresponent al 25 de setembre 

Govern de Catalunya 100 

0,14 78è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la Generalitat 
Lluís Companys (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Alfred Bosch pren possessió com a nou conseller d’Acció Exterior i 
Relacions Institucionals al Palau de la Generalitat de Catalunya, en 
substitució d’Ernest Maragall 

Govern de Catalunya 100 

0,13 Resum de l’entrevista a Pedro Sánchez, president del Govern de 
l’Estat, a la seu de l’agència Reuters a Nova York 

Govern de l’Estat 100 

0,13 Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya entorn de 
l’acció exterior de la Generalitat (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,13 C’s presenta dues denúncies davant la Fiscalia General de l’Estat i la 
Fiscalia de Barcelona per presumptes pagaments amb diner públic 
per part de la Generalitat de Catalunya a lobbies dels Estats Units per 
promoure el procés independentista 

Ciutadans 100 

0,13 Resum de l’entrevista a Marta Rovira, secretària general d’ERC, al 
programa El matí de Catalunya Ràdio 

ERC 100 

0,11 La CUP critica que el Govern de Catalunya no doni resposta a les 
demandes independentistes i es dediqui a fer “autonomisme” 

CUP 100 

0,11 La portaveu del Govern de l’Estat, Isabel Celáa, denuncia que PP i 
C’s estan fent una campanya d’assetjament contra l’executiu sense 
precedents en democràcia 

Govern de l’Estat 100 

0,11 El portaveu del Grup Parlamentari Basc, Aitor Esteban, critica la 
gesticulació d’Albert Rivera en el marc d’un debat al Congrés dels 
Diputats 

Grup Parlamentari Basc 100 

0,09 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant els aldarulls durant la jornada de commemoració del primer 
aniversari de l’1-O (TER) 

Govern de Catalunya 100 
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RAC1 

Quadre 58. RAC1. Percentatge de temps de paraula dels actors polítics per notícia durant el 
quadrimestre setembre-desembre 

% Atenció 
informativa 

Notícia Agrupació 
%Temps 
paraula 

4,05 Informacions relacionades amb la instrucció del judici per l’1-O (TER) Govern de Catalunya 18,89 

Govern de l’Estat 8,44 

PP 6,85 

PSC 6,5 

CAT EN COMÚ 5,8 

Ciudadanos 5,8 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

4,39 

Grup Parlamentari de Ciutadans 4,04 

JUNTSxCAT 3,95 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

3,87 

Òmnium Cultural 3,16 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

2,9 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

2,81 

CUP 2,46 

Ciutadans  2,2 

ERC 2,2 

PPC 1,93 

PDECAT 1,93 

PSOE 1,93 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

1,49 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

1,49 

Grup Parlamentari Ciudadanos 1,32 

Parlament de Catalunya 1,23 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1,14 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

0,79 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

0,79 

Grup Parlamentari Popular 0,7 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

0,53 

Grup Parlamentari Republicà 0,44 

3,02 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 18,05 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

17,29 

Grup Parlamentari Republicà 16,99 

Govern de Catalunya 15,94 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

7,67 

Parlament de Catalunya 7,37 

ERC 5,86 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,01 

Govern de l’Estat 2,71 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

2,26 

CAT EN COMÚ 1,95 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

0,9 
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2,82 Informacions entorn de les reunions entre Pedro Sánchez i Quim 
Torra, i entre altres membres dels executius de l’Estat i de la 
Generalitat, el 20 de desembre a Barcelona (TER) 

Govern de l’Estat 36,07 

Govern de Catalunya 23,03 

PP 17,07 

ERC 5,64 

JUNTSXCAT 4,19 

Ciutadans 3,86 

Grup Parlamentari Popular 3,22 

CAT EN COMÚ 3,22 

Ciudadanos  1,93 

Podemos 1,77 

2,21 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions municipals del 
2019 (TER) 

PP 18,79 

PPC 16,91 

Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya 

15,03 

Barcelona Capital Europea 9,19 

ERC 8,98 

PDECAT 7,72 

Ciudadanos 7,31 

JUNTSxCAT 3,76 

CAT EN COMÚ 3,55 

Podemos 3,13 

Ciutadans 2,92 

PSC 2,71 

2,09 Debat sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (TER) Organismes de la Unió Europea 38,52 

Govern de l’Estat 35,69 

Ciudadanos 10,25 

PP 8,13 

Parlament de Catalunya 7,42 

2,04 Informació sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de 
persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

Govern de Catalunya 70,59 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

14,38 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

5,23 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

3,92 

Grup Parlamentari de Ciutadans 3,59 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

2,29 

1,77 Informacions entorn dels fets ocorreguts l’1-O de 2017 (TER) Govern de Catalunya 29,38 

Govern de l’Estat 18,69 

PDECAT 10,98 

ANC 9,79 

PPC 7,42 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

6,53 

ERC 5,04 

Ciudadanos  4,75 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

3,86 

Parlament de Catalunya 3,56 

1,61 Debat genèric entorn de les diferents estratègies polítiques en relació 
amb el procés independentista a Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 28,53 

Govern de Catalunya 11,3 

PSC 11,02 

PP 10,73 

JUNTSxCAT 9,6 

CUP 8,47 

ERC 7,91 

PSOE 6,5 

ANC 5,93 
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1,55 Informacions entorn d’un eventual suport d’ERC i PDECAT al 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

23,23 

Govern de l’Estat 16,67 

Govern de Catalunya 13,64 

PSC 12,37 

Grup Parlamentari Mixt 7,58 

Ciutadans 7,07 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

5,56 

Units per Avançar 5,3 

Grup Parlamentari Socialista 5,05 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

3,54 

1,49 Pactes postelectorals amb vista a la investidura a la presidència de la 
Junta d’Andalusia (TER) 

PP 30,73 

Ciudadanos 25,98 

PSOE 13,97 

VOX 7,82 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

6,7 

Barcelona Capital Europea 5,31 

Govern de Catalunya 4,75 

Adelante Andalucía 4,75 

1,42 Informacions amb vista a les eleccions i la campanya electoral al 
Parlament d’Andalusia (TER)  

PP 44,03 

Ciudadanos 28,93 

PSOE 14,47 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

7,86 

VOX 4,72 

1,33 Debat entorn de les conseqüències polítiques de la futura sentència 
en el judici per l’1-O (TER) 

Govern de l’Estat 19,05 

PP 17,35 

Grup Parlamentari Popular 14,63 

PSC 7,82 

Ciutadans 7,48 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

7,14 

ERC 7,14 

VOX 7,14 

Grup Parlamentari de Ciutadans 6,8 

Govern de Catalunya 5,44 

1,22 Episodis de climatologia adversa i incidències que se’n deriven (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

51,58 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

24,74 

Govern de l’Estat 9,47 

PP 7,37 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

6,84 

1,21 Informacions sobre visites de dirigents polítics a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del procés independentista a 
Catalunya (TER) 

Podemos 18,67 

PSC 11,2 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

10,37 

ERC 10,37 

Govern de Catalunya 9,96 

CAT EN COMÚ 9,54 

Units per Avançar 8,71 

Ciudadanos 7,05 

Govern de l’Estat 6,22 

PP 4,15 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

3,73 
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1,14 Resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia (TER) PSOE 40,77 

VOX 18,08 

Podemos 16,54 

PSC 9,23 

Ciudadanos 7,69 

PP 7,69 

1,10 Informacions relacionades amb la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 38,27 

Grup Parlamentari Popular 21,4 

Grup Parlamentari Mixt 12,35 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

9,05 

Grup Parlamentari Ciudadanos 7,82 

Organismes de la Unió Europea 6,58 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

4,53 

1,08 El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, compareix el 12 
de desembre al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació 
política a Catalunya 

Govern de l’Estat 41,2 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

10,3 

Grup Parlamentari Socialista 9,87 

Grup Parlamentari Popular 9,44 

Grup Parlamentari Mixt 9,44 

Govern de Catalunya 9,01 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

6,44 

Grup Parlamentari Ciudadanos 4,29 

1,07 Actes de commemoració del 40è aniversari de l’aprovació de la 
Constitució espanyola (TER) 

Corona 17,15 

Ciutadans 14,23 

PSOE 12,55 

PP 10,04 

Grup Parlamentari Popular 9,62 

Corts Generals 9,62 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

9,21 

Govern de l’Estat 7,95 

Grup Parlamentari Ciudadanos 5,86 

Grup Parlamentari Socialista 3,77 

1,05 Protestes que demanen revertir les reduccions pressupostàries 
implementades per les administracions públiques arran de la crisi 
econòmica (TER) 

Govern de Catalunya 76,06 

JUNTSxCAT 10,64 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

7,98 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

5,32 

1,04 Polèmica entorn de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’assumpció del pagament de la taxa de l’impost sobre actes jurídics 
documentats de les escriptures públiques amb garantia hipotecària 
(TER) 

Govern de l’Estat 70,79 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

29,21 

1,02 Informacions entorn de la primera sessió de l’Espai de Diàleg 
corresponent al 16 de novembre al Palau de la Generalitat (TER) 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

25,65 

Grup Parlamentari de Ciutadans 22,3 

Govern de Catalunya 20,45 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

18,59 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

6,32 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

3,35 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

1,86 

Grup Parlamentari Republicà 1,49 
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0,93 Informacions relacionades amb la vaga de fam de Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn (TER) 

Govern de Catalunya 30,96 

ERC 17,15 

PDECAT 12,13 

CUP 10,88 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

9,62 

Ciutadans 7,53 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

6,69 

Govern de l’Estat 5,02 

0,92 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant manifestants que protestaven per unes concentracions a favor 
de la Constitució espanyola a Terrassa i a Girona (TER) 

PP 25,54 

Govern de Catalunya 24,24 

CUP 20,35 

PSC 13,42 

Ciutadans 9,52 

PDECAT 6,93 

0,87 Dimissió de María Dolores de Cospedal per la difusió d’unes 
gravacions de converses privades enregistrades el juliol 2009 entre 
l’exsecretària general del PP i l’excomissari José Manuel Villarejo a la 
seu del PP del carrer de Gènova (TER) 

PP 100 

0,86 Creació i activitat del Consell per la República (TER) PDECAT 44,89 

Govern de Catalunya 21,59 

ERC 11,93 

Grup Parlamentari Republicà 6,82 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

5,68 

Grup Parlamentari de Ciutadans 4,55 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

4,55 

0,86 Divergències internes en el si de Catalunya En Comú i reorganització 
de la direcció del Grup Parlamentari a la cambra catalana (TER) 

CAT EN COMÚ 94,41 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

5,59 

0,83 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’autoria de la tesi 
del president del Govern de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 38,76 

Grup Parlamentari Popular 21,35 

Grup Parlamentari Ciudadanos 14,61 

Ciudadanos 13,48 

Grup Parlamentari Socialista 11,8 

0,83 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant els aldarulls durant la jornada de commemoració del primer 
aniversari de l’1-O (TER) 

Govern de Catalunya 86,67 

Govern de l’Estat 13,33 

0,82 Celebració dels actes institucionals de la Diada Nacional de 
Catalunya (TER) 

Govern de Catalunya 34,43 

Parlament de Catalunya 18,4 

PSC 18,4 

Ciutadans 16,04 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

12,74 

0,81 Informacions entorn de la sessió del Ple del Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 2017, en què es van debatre i aprovar les 
lleis del Referèndum i de la Transitorietat Jurídica (TER) 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

20,21 

Parlament de Catalunya 16,58 

ERC 14,51 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

11,4 

Grup Parlamentari de Ciutadans 10,36 

Ciudadanos 6,74 

CUP 5,7 

CAT EN COMÚ 4,66 

Ciutadans 4,66 

PSC 3,11 

PPC 2,07 

0,81 Mesures del Govern de Catalunya per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de Catalunya 100 
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0,79 Polèmica per la filtració d’uns missatges de Whatsapp del portaveu 
del Grup Parlamentari Popular al Senat, Ignacio Cosidó, sobre el 
control de la Sala Segona del TS arran de la renovació del CGPJ 
(TER)  

PSC 22,11 

Grup Parlamentari Popular 13,07 

Govern de l’Estat 13,07 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

12,06 

ERC 11,56 

PDECAT 11,06 

Ciutadans 9,05 

Podemos 8,04 

0,78 Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) Govern de Catalunya 81,02 

Govern de l’Estat 18,98 

0,78 Balanç dels primers cent dies i dels set mesos del Govern de l’Estat 
presidit per Pedro Sánchez (TER) 

Govern de l’Estat 43,71 

PP 16,17 

Ciudadanos  14,37 

PDECAT 13,77 

ERC 11,98 

0,77 El president de C’s, Albert Rivera, afirma durant una entrevista al 
programa Els matins que TV3 “menteix” i que és “un aparell de 
propaganda separatista” 

Ciudadanos 49,44 

JUNTSxCAT 19,1 

PSC 17,98 

Ciutadans 7,3 

PPC 6,18 

0,77 Treballs de la Comissió d’Investigació del Congrés dels Diputats 
sobre el presumpte finançament il·legal del PP (TER) 

PP 49,73 

Grup Parlamentari Popular 19,25 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

16,58 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

11,23 

Grup Parlamentari Mixt 3,21 

0,77 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) 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

29,35 

Govern de Catalunya 22,83 

Òmnium Cultural 20,65 

ERC 18,48 

Parlament de Catalunya 8,7 

0,71 Informacions amb vista a la celebració de les eleccions al Parlament 
Europeu 2019 (TER) 

ERC 31,48 

Govern de Catalunya 20,37 

Ciutadans  19,14 

CAT EN COMÚ 10,49 

PDECAT 9,88 

PSC 8,64 

0,71 Debat entorn d’una eventual proposta de votació per a 
l’autodeterminació de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 37,66 

Govern de Catalunya 27,92 

Parlament de Catalunya 19,48 

PDECAT 14,94 

0,70 Polèmica entorn de la filtració de missatges sobre el procés 
independentista a Catalunya en el marc d’un xat corporatiu de la 
judicatura (TER) 

Govern de Catalunya 55,69 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

13,77 

Govern de l’Estat 11,98 

Òmnium Cultural 10,18 

CAT EN COMÚ 8,38 

0,69 Debat i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) Govern de l’Estat 55,17 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

29,31 

Podemos 8,62 

Govern de Catalunya 6,9 

0,68 Debat entorn de la seguretat i del dispositiu policial amb vista a la 
celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de Catalunya 33,76 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

26,75 

PSC 15,92 

Ciutadans 14,65 

Govern de l’Estat 8,92 
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0,67 Avaries i incidències a la xarxa de Renfe a Catalunya (TER) Govern de Catalunya 50,48 

Govern de l’Estat 49,52 

0,66 Informacions sobre els actes de protesta convocats a Catalunya per 
la celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a 
Barcelona (TER) 

Ciutadans 28,57 

Govern de Catalunya 21,67 

Òmnium Cultural 17,24 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,33 

PPC 11,33 

ANC 7,39 

Ciudadanos  2,46 

0,63 Informacions relacionades amb el tràfic de drogues en pisos del 
districte de Ciutat Vella de Barcelona (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

60,53 

Govern de l’Estat 13,16 

Govern de Catalunya 11,4 

Barcelona Capital Europea 9,65 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

5,26 

0,63 Debat entorn d’una eventual proposta de votació d’un nou Estatut de 
Catalunya (TER) 

PDECAT 37,12 

PP 17,42 

Govern de Catalunya 15,91 

Grup Parlamentari Socialista 15,15 

Govern de l’Estat 14,39 

0,62 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (TER) Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

47,73 

Govern de Catalunya 12,12 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

12,12 

Grup Parlamentari Republicà 10,61 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

8,33 

PDECAT 4,55 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

4,55 

0,60 Invitació de la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, al 
president de la Generalitat, Quim Torra, perquè expliqui el seu 
projecte polític (TER) 

Corts Generals 56,76 

Govern de l’Estat 24,32 

Govern de Catalunya 18,92 

0,60 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 les administracions 
locals catalanes 

53,7 

Govern de l’Estat 35,19 

Arran  11,11 

0,59 Debat entre el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya entorn de 
l’acció exterior de la Generalitat (TER) 

Govern de Catalunya 76,69 

Govern de l’Estat 13,53 

Ciutadans 9,77 

0,59 Debat entorn de l’exhumació de les restes de Francisco Franco del 
Valle de los Caídos (TER) 

Govern de l’Estat 56,78 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

13,56 

Grup Parlamentari Popular 11,02 

Grup Parlamentari Ciudadanos 10,17 

Grup Parlamentari Mixt 8,47 

0,57 Polèmica entorn de les relacions diplomàtiques amb l’Aràbia Saudita 
arran de l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi al consolat 
saudita d’Istambul (TER) 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

34,58 

Govern de l’Estat 22,43 

Grup Parlamentari Popular 20,56 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

13,08 

Grup Parlamentari Mixt 9,35 

0,56 Polèmica entorn d’unes gravacions difoses pel diari digital 
moncloa.com corresponents a dues converses privades de l’any 2009 
entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i l’excomissari José 
Manuel Villarejo (TER) 

Govern de l’Estat 100 
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0,55 Discurs de Cap d’Any del president de la Generalitat 2018 (TER) Govern de l’Estat 39,06 

PP 17,19 

CAT EN COMÚ 16,41 

PSC 16,41 

Ciutadans 10,94 

0,54 Celebració del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Estat 57,41 

Govern de Catalunya 25 

PDECAT 17,59 

0,54 Un enfrontament dialèctic entre Josep Borrell i Gabriel Rufián durant 
la sessió de control al Govern de l’Estat del 21 de novembre al 
Congrés acaba amb la denúncia del ministre que el diputat d’ERC, 
Jordi Salvador, li ha escopit 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

44,66 

Govern de l’Estat 33,98 

Grup Parlamentari Popular 12,62 

Grup Parlamentari Ciudadanos 8,74 

0,54 Informacions entorn dels fets derivats del debat general al Parlament 
de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 (TER) 

PDECAT 60,4 

ERC 13,86 

Òmnium Cultural 12,87 

PSC 12,87 

0,54 Debat de política general al Parlament de Catalunya (2 i 3 d’octubre 
de 2018) (TER) 

Govern de Catalunya 28,57 

Grup Parlamentari de Ciutadans 22,98 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

20,5 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

15,53 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

12,42 

0,52 Manifestació a Barcelona organitzada per l’ANC, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural i l’AMI, amb motiu de la Diada (TER) 

ANC 32,37 

PDECAT 21,58 

Ciutadans 17,99 

Govern de Catalunya 16,55 

Òmnium Cultural 11,51 

0,52 Debat entorn dels pactes polítics en relació amb el procés de 
renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) (TER) 

Govern de l’Estat 69,62 

Grup Parlamentari Popular 24,05 

PP 6,33 

0,49 Informacions entorn de la creació del moviment polític Crida Nacional 
per la República (TER) 

JUNTSxCAT 75,41 

ERC 13,11 

PDECAT 11,48 

0,48 Informacions entorn de l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart el 16 d’octubre de 2017 (TER) 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

36,15 

Govern de Catalunya 31,54 

Òmnium Cultural 21,54 

CAT EN COMÚ 10,77 

0,47 Aldarulls durant la jornada de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

29,93 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

16,06 

Ciudadanos  16,06 

Grup Parlamentari de Ciutadans 15,33 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

15,33 

Govern de Catalunya 7,3 

0,46 El Govern de l’Estat retira l’estatus diplomàtic al delegat del Govern 
de Flandes a Espanya arran d’unes declaracions del president del 
Parlament flamenc, Jan Peumans, sobre Catalunya  

Govern de Catalunya 76,54 

Govern de l’Estat 23,46 

0,46 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant les accions dels CDR en autopistes durant el pont de la 
Constitució i la Puríssima (TER) 

Govern de l’Estat 58,77 

Govern de Catalunya 41,23 

0,45 Informacions entorn de l’operació policial Anubis del 20 de setembre 
de 2017 (TER) 

CUP 44,3 

Govern de Catalunya 26,58 

Parlament de Catalunya 12,66 

ANC 11,39 

Òmnium Cultural 5,06 
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0,45 Polèmica entorn de la reprovació del rei Felip VI en la sessió número 
17 del Ple del Parlament de Catalunya (TER) 

Govern de l’Estat 42,86 

PDECAT 24,49 

ERC 22,45 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

10,2 

0,44 78è aniversari de l’afusellament de l’expresident de la Generalitat 
Lluís Companys (TER) 

Associació Catalana pels Drets 
Civils 

22,77 

Parlament de Catalunya 19,8 

Ciutadans 17,82 

Govern de Catalunya 15,84 

PDECAT 12,87 

ERC 10,89 

0,42 Actuacions i processos judicials relacionats amb el 9N (TER) PDECAT 100 

0,42 Accidents de trànsit (TER) Govern de Catalunya 100 

0,42 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en les actuacions dels Mossos 
d’Esquadra davant els talls de carreteres dels CDR i en les càrregues 
efectuades a Girona i a Terrassa el 6 de desembre 

Govern de Catalunya 39,06 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

32,81 

Grup Parlamentari de Ciutadans 11,72 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

8,59 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

7,81 

0,42 Mesures preventives i intents d’atemptat vinculats al terrorisme 
gihadista (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

54,05 

Govern de Catalunya 45,95 

0,41 Accions judicials contra el magistrat Pablo Llarena davant la justícia 
belga i el Tribunal Suprem (TER) 

Govern de l’Estat 33,33 

Grup Parlamentari Mixt 26,09 

PDECAT 21,74 

ERC 18,84 

0,41 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 4 de 
setembre la conferència “El nostre moment” al Teatre Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya 40,16 

PPC 26,23 

PSC 17,21 

Ciutadans 16,39 

0,40 Resum de l’entrevista al ministre d’Afers Exteriors Josep Borrell a la 
BBC, centrat en la situació política a Catalunya 

Govern de l’Estat 62,28 

Govern de Catalunya 14,04 

PP 13,16 

Ciudadanos 10,53 

0,39 Mesures del Govern de l’Estat per reduir els accidents de trànsit 
(TER) 

Govern de l’Estat 80,56 

Govern de Catalunya 19,44 

0,39 Cas Inipro (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,37 Polèmica entorn de les presumptes irregularitats en l’obtenció d’un 
títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos per part del 
president del PP Pablo Casado (TER) 

PP 100 

0,36 Iniciatives relacionades amb la recuperació de la memòria 
democràtica (TER) 

Govern de Catalunya 44,93 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

33,33 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

13,04 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

8,7 

0,36 Debat entorn del projecte de construcció de l’eix ferroviari conegut 
com a corredor del Mediterrani (TER) 

Govern de l’Estat 70,31 

Govern de Catalunya 29,69 

0,36 Resum de la sessió de control al Govern del 12 de desembre al 
Parlament de Catalunya, centrat en el model de relacions amb l’Estat 
espanyol 

Govern de Catalunya 71,29 

Grup Parlamentari de Ciutadans 22,77 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

5,94 

0,35 Polèmica entorn d’unes declaracions del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en què apel·lava a la “via eslovena” per aconseguir la 
independència de Catalunya (TER) 

ERC 47,92 

VOX 25 

JUNTSxCAT 20,83 

CAT EN COMÚ 6,25 

0,35 Inici del curs lectiu 2018-2019 (TER) Govern de Catalunya 69,23 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

30,77 
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0,35 Presentació a Brussel·les del llibre de Carles Puigdemont “La crisi 
catalana, una oportunitat per a Europa” 

PDECAT 100 

0,34 Polèmica entorn de la retirada d’una moció pactada entre PDECAT i 
PSOE que preveia l’inici d’un diàleg entre l’Estat i la Generalitat “en el 
marc de l’ordenament jurídic vigent” (TER) 

Grup Parlamentari Mixt 55,26 

Govern de Catalunya 15,79 

JUNTSxCAT 11,84 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

10,53 

Grup Parlamentari Socialista 6,58 

0,34 Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 
(TER) 

Parlament de Catalunya 51,35 

Govern de Catalunya 48,65 

0,32 Debat entorn dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en la 
confluència d’una manifestació convocada per Jusapol i una per 
Arran, el 29 de setembre al centre de Barcelona (TER)  

JUNTSxCAT 24,14 

Ciudadanos 22,99 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

18,39 

Podemos 16,09 

CUP 8,05 

ANC 5,75 

Arran 4,6 

0,32 Resum de la sessió de control al Govern del 10 d’octubre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 37,66 

Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem 

27,27 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

19,48 

Grup Parlamentari Republicà 15,58 

0,32 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, revela que una alta directiva 
d’una multinacional li va oferir d’acabar la carrera de Filosofia d’una 
“manera fàcil” 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

68,37 

Govern de Catalunya 31,63 

0,32 Debat entorn dels mecanismes de control i de transparència per 
evitar casos de corrupció política (TER) 

Govern de l’Estat 63,64 

Govern de Catalunya 36,36 

0,31 Pablo Casado proposa a C’s presentar una moció de censura al 
Parlament durant la sessió de control al Govern de l’Estat del 10 
d’octubre al Congrés dels Diputats 

Govern de l’Estat 36,23 

Grup Parlamentari Popular 34,78 

Grup Parlamentari Ciudadanos 15,94 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

13,04 

0,31 Construcció i posada en funcionament de les línies 9 i 10 del metro 
de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 73,68 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

26,32 

0,31 Resum de la sessió de control al Govern del 21 de novembre al 
Parlament de Catalunya 

Govern de Catalunya 37,65 

Grup Parlamentari de Ciutadans 24,71 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

20 

Parlament de Catalunya 17,65 

0,30 Actes organitzats per partits polítics amb motiu de la Diada (TER) PPC 40,79 

Ciutadans 22,37 

Ciudadanos 19,74 

CUP 17,11 

0,30 Resum de l’entrevista a Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern de 
l’Estat, al programa El món a RAC1 

Govern de l’Estat 100 

0,30 Mor la soprano Montserrat Caballé als 85 anys Govern de Catalunya 100 

0,30 Acord entre el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, i el 
secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, en matèria de 
pressupostos (TER) 

Govern de l’Estat 44,26 

Grup Parlamentari Popular 32,79 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

22,95 

0,29 Debat entorn de la regulació dels patinets i vehicles de mobilitat 
personal (TER) 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

64,44 

Govern de l’Estat 35,56 

0,29 Informacions sobre eventuals trasllats de seus socials d’empreses de 
Catalunya a altres territoris (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,29 Presentació de les dades del Baròmetre d’Opinió política 
corresponent a la tercera onada del 2018 del Centre d’Estudis 
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,28 El Departament d’Educació prepara un pla per implantar les 
tecnologies mòbils com a eina pedagògica a les aules 

Govern de Catalunya 100 
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0,28 Debat polític i social entorn de la monarquia a l’Estat espanyol (TER) Grup Parlamentari Mixt 46,34 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

34,15 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

19,51 

0,27 El president Quim Torra presenta el Pla de Govern de la XII 
legislatura al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,26 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, fa unes polèmiques 
declaracions sobre el genocidi dels indis nord-americans en un debat 
sobre el futur de la Unió Europea, a la Universitat Complutense de 
Madrid 

Govern de l’Estat 100 

0,26 Resum de l’entrevista al representant d’ERC, Joan Tardà, a Los 
desayunos de TVE, centrat en la vaga de fam i en les mobilitzacions 
previstes pel Consell de Ministres del 21D 

ERC 100 

0,26 Evolució de la tarifa elèctrica (TER) Govern de l’Estat 100 

0,26 Resum de l’entrevista a Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya, al programa Els matins de TV3 

Govern de Catalunya 100 

0,25 Debat entorn de les actuacions policials durant la jornada de l’1-O del 
2017 (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

73,08 

Govern de Catalunya 26,92 

0,24 Resum de la sessió de control al Govern de l’Estat del 24 d’octubre al 
Congrés, centrat en dues discussions arran de la situació política a 
Catalunya entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, d’una banda, i entre 
Pablo Casado i Joan Tardà, de l’altra 

Grup Parlamentari Popular 51,02 

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 

26,53 

Govern de l’Estat 22,45 

0,24 El Ministeri d’Educació prepara una proposta de reforma de la llei 
educativa que preveu retornar a les autonomies competències de 
currículum i llengua  

Govern de Catalunya 100 

0,24 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que no dimitirà 
malgrat ser sancionat per la CNMV per l’ús informació privilegiada en 
la venda d’accions d’Abengoa quan era conseller de l’energètica 

Govern de l’Estat 62,5 

Govern de Catalunya 37,5 

0,24 Celebració de la Festa de la Rosa del PSC a la Pineda de Gavà PSC 65,85 

PSOE 34,15 

0,24 Diputats dels grups parlamentaris Republicà i de Ciutadans 
intercanvien desqualificacions durant el Ple del Parlament del 9 de 
novembre 

Grup Parlamentari Republicà 38,46 

Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent 

27,69 

Parlament de Catalunya 24,62 

Grup Parlamentari de Ciutadans 9,23 

0,24 L’Ajuntament de Barcelona i el patronat de la Junta Constructora de 
la Sagrada Família signen un acord per regularitzar la situació 
urbanística del temple 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,23 Debat entorn de l’ús del castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament i el model d’immersió lingüística (TER) 

JUNTSxCAT 100 

0,23 Dimiteix el director de Brians 1 després de rebre coaccions i 
amenaces de mort 

Govern de Catalunya 100 

0,23 Resum de l’entrevista a Pablo Iglesias, secretari general de 
Podemos, al programa El món a RAC1 

Podemos 100 

0,23 Informacions relacionades amb les accions dels anomenats Comitès 
de Defensa de la República (TER)    

CUP 100 

0,22 Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb motiu del 12 
d’octubre a Barcelona organitzada per la plataforma España somos 
todos (TER) 

VOX 26,15 

Moviment Cívic d’Espanya i 
Catalans 

23,08 

PPC 18,46 

Ciutadans 16,92 

Somatemps 15,38 

0,22 Mor la fotoperiodista Joana Biarnés als 83 anys Govern de Catalunya 100 

0,22 El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, 
compareix davant la premsa en relació amb una informació 
d’OKDiario segons la qual hauria eludit impostos corresponents a una 
segona residència mitjançant una societat instrumental 

PP 46,48 

Podemos 38,03 

Govern de l’Estat 15,49 

0,22 El conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonés, anuncia que la 
Generalitat de Catalunya abandonarà el FLA al gener per acollir-se al 
Fons de Facilitat Financera com a pas previ per finançar-se als 
mercats 

Govern de Catalunya 50,98 

Ciutadans 49,02 

0,22 Debat sobre l’impacte del canvi climàtic i mesures per reduir-lo (TER) Govern de l’Estat 52,78 

Organismes de la Unió Europea 47,22 

0,22 Resum de l’entrevista a Marta Rovira, secretària general d’ERC, al 
programa El matí de Catalunya Ràdio 

ERC 100 

0,21 Debat entorn del sistema de pensions a l’Estat espanyol (TER) Govern de l’Estat 100 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

80 

0,21 Els Mossos d’Esquadra desmantellen l’Acampada per la Llibertat de 
la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

CUP 51,16 

Govern de Catalunya 48,84 

0,21 El Consell de Ministres aprova un reial decret llei per a la revaloració 
de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, 
laboral i d’ocupació 

Govern de l’Estat 100 

0,21 Implantació del programa de superilles de l’Ajuntament de Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,21 El president de la Generalitat, Quim Torra, es querella contra el 
candidat de C’s a la Presidència de la Junta d’Andalusia, Juan Marín, 
per presumptes delictes d’injúries i calúmnies 

Ciudadanos 100 

0,20 Dades del dèficit de les administracions públiques i mesures per 
reduir-lo (TER) 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,20 El síndic de greuges lliura al Parlament l’informe anual del 
Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,20 Dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster de la 
Universitat Rey Juan Carlos (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,20 El Govern de l’Estat no demanarà al Parlament Europeu que permeti 
l’ús del català, el gallec i l’eusquera per l’elevat cost que suposaria a 
l’administració aquesta mesura 

Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En 
Marea 

100 

0,20 Els grups de C’s i PSC al Parlament demanen la compareixença de 
Laura Borràs, Miquel Buch i Jordi Puigneró arran de la presumpta 
existència d’irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres 
Catalanes, quan la consellera n’era directora 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

37,14 

Govern de Catalunya 34,29 

Grup Parlamentari de Ciutadans 28,57 

0,20 Resum de l’entrevista a Artur Mas, membre del PDECAT i 
expresident de la Generalitat de Catalunya, al programa Els matins 
de TV3 

PDECAT 100 

0,20 Informacions relacionades amb els suports parlamentaris al Projecte 
de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2019 i un eventual 
avançament electoral (TER) 

Govern de l’Estat 67,86 

Ciudadanos 32,14 

0,19 El Govern de l’Estat reverteix la cancel·lació de venda d’armes a 
l’Aràbia Saudita per tal de mantenir un contracte de construcció de 
cinc corbetes a les drassanes a Cadis 

Govern de l’Estat 100 

0,19 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies denega dues 
terceres parts de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania, 
principalment perquè els sol·licitants disposaven de més ingressos 
dels que es requereixen 

Govern de Catalunya 100 

0,19 Resum de l’entrevista a Pedro Sánchez, president del Govern de 
l’Estat, a la Cadena Ser 

Govern de l’Estat 100 

0,19 Informacions sobre les protestes del col·lectiu Armilles Grogues 
contra l’increment del preu dels carburants i del cost de la vida a 
França (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,18 Resum de l’entrevista a Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 155 de la CE, al 
programa El matí de Catalunya Ràdio 

PDECAT 100 

0,18 El Govern de Catalunya aprova la creació del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, presidit per 
Lluís Llach 

Ciutadans 47,73 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

38,64 

Govern de Catalunya 13,64 

0,18 El cap de la Policia Nacional de Navarra dimiteix abans que el 
ministre de l’Interior signi la seva revocació en fer-se públic que és 
l’autor d’un compte de Twitter fals on s’insulta polítics i es lloen 
figures com l’exmilitar Antonio Tejero 

Govern de l’Estat 100 

0,18 L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia selecciona Barcelona per 
instal·lar-hi la seu del Knowledge and Innovation Community (KIC), 
dedicat a la mobilitat urbana 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,18 Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,18 El Departament de Salut proposa prohibir fumar als vehicles privats 
per reduir el tabaquisme 

Govern de Catalunya 100 

0,18 La rectora de la UAB desmenteix que el president de C’s, Albert 
Rivera, estigui cursant en l’actualitat un doctorat, tal com detalla el 
web del partit 

Ciudadanos 100 

0,18 L’Audiència Nacional estudia si demana l’extradició des del Brasil del 
terrorista ultradretà Carlos García Julià, un dels autors de la matança 
d’Atocha del 1977 

Govern de les administracions 
locals no catalanes 

100 

0,18 La Junta de Seguretat de Catalunya es reuneix el 6 de setembre al 
Palau de la Generalitat 

Govern de l’Estat 80 

Govern de Catalunya 20 

0,17 La plataforma España Ciudadana celebra un acte de reconeixement a 
la Guàrdia Civil a Altsasu 

Ciudadanos 100 

0,17 Conflicte entre el sector del taxi i altres ofertes de serveis de transport 
de passatgers (TER) 

Govern de l’Estat 100 
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0,17 L’ANC posa en marxa la iniciativa Consum Estratègic, que promou un 
registre de companyies subministradores amb “consciència social i 
nacional” 

ANC 100 

0,17 Debat entorn de la gestió directa dels serveis i subministraments per 
part dels ajuntaments (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,17 El Govern de l’Estat retira el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 
catalana d’accés universal a la sanitat 

Govern de Catalunya 50 

Govern de l’Estat 50 

0,17 Presentació de les dades del baròmetre del CIS corresponents al mes 
de setembre 

Ciudadanos 68,75 

PP 31,25 

0,17 El Ple del Parlament celebra un debat general sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència en la sessió del 10 
d’octubre 

Govern de Catalunya 50 

Grup Parlamentari de Ciutadans 50 

0,17 Violència masclista (TER) Govern de l’Estat 60 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

40 

0,17 Debat entorn del dret a morir dignament (TER) Grup Parlamentari Socialista 57,14 

Grup Parlamentari Popular 42,86 

0,16 Retirada parcial dels recursos interposats pel Govern de l’Estat 
presidit per Mariano Rajoy davant el TC contra la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica (TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

50 

Govern de l’Estat 50 

0,16 Els grups parlamentaris de l’oposició acusen el president del 
Parlament, Roger Torrent, de ser massa estricte a l’hora de cridar a 
l’ordre als diputats i diputades de la Cambra durant el Ple del 22 de 
novembre 

Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar 

32,61 

Grup Parlamentari de Ciutadans 26,09 

Parlament de Catalunya 23,91 

Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 

17,39 

0,15 Procés judicial contra el raper mallorquí Valtonyc acusat d’enaltiment 
del terrorisme, calúmnia i injúries greus a la Corona (TER) 

Ciutadans 52,08 

PPC 47,92 

0,15 El president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia el 14 de 
novembre la conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat” 
després de reunir-se a Euskadi amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el 
coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi 

Govern de les administracions 
autonòmiques no catalanes 

52 

Govern de Catalunya 48 

0,15 El Departament d’Educació i les entitats municipalistes presenten un 
acord perquè la innovació d’Escola Nova 21 arribi a totes les escoles i 
instituts de Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,15 Debat entorn de l’increment de la sensació d’inseguretat ciutadana en 
alguns districtes de Barcelona (TER) 

Govern de Catalunya 60 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

40 

0,14 El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, afirma en una 
entrevista a la BBC que l’independentisme “no tindrà cap dret a 
demanar suport internacional” fins que no superi “com a mínim el 
50%” de suports 

Govern de Catalunya 100 

0,14 Centenars de persones es manifesten a Madrid davant el Tribunal 
Suprem per denunciar manca de justícia a l’Estat espanyol 

CUP 33,33 

ERC 33,33 

PDECAT 33,33 

0,14 Al·lusions al judici per l’1-O en el marc de la inauguració de l’any 
judicial a la seu del Tribunal Suprem de Madrid (TER) 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,14 Resum de l’entrevista al vicepresident de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès, al programa Hoy por hoy de la Cadena SER 

Govern de Catalunya 100 

0,14 L’Àrea Metropolitana de Barcelona expedienta Agbar per la manca de 
col·laboració d’Aigües de Barcelona en negar-se a donar informació 
detallada sobre els costos de gestió de l’empresa 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,14 Intervenció del president del Parlament, Roger Torrent, al Fórum 
Europa Tribuna Catalunya 

Parlament de Catalunya 100 

0,14 15è Congrés del PPC (Sitges, 10 de novembre de 2018) (TER) PPC 100 

0,14 La plataforma España Ciudadana celebra una concentració sota el 
lema “Stop Sánchez. Elecciones ¡Ya! Indultos No” a la plaça d’Isabel 
II de Madrid 

Ciudadanos 100 

0,14 Celebració de la reunió de la Junta Directiva regional del PP el 8 
d’octubre a Barcelona 

PP 100 

0,14 Alcaldesses i alcaldes socialistes presenten al Parc de la Ciutadella 
de Barcelona un manifest per la defensa de la convivència, de les 
llibertats i de la democràcia 

Govern de Catalunya 65,63 

PSC 34,38 

0,14 El Tribunal Suprem fixa en 1.500 milions d’euros les indemnitzacions 
pel cas del Prestige 

PP 100 

0,14 El Consell de Ministres aprova tres avantprojectes de llei per impulsar 
nous impostos i noves mesures fiscals per augmentar la recaptació 

Govern de l’Estat 100 

0,14 Celebració del Consell Nacional de Catalunya En Comú del 22 de 
setembre a Barcelona 

CAT EN COMÚ 100 
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0,13 Setmana del Llibre en Català (TER) Govern de Catalunya 62,16 

Govern de l’Estat 37,84 

0,13 El PACMA entrega 230.000 signatures a l’Ajuntament de Barcelona 
per exigir justícia per a la gossa Sota, abatuda per un tret d’un agent 
de la Guàrdia Urbana 

PACMA 100 

0,13 La Generalitat de Catalunya anuncia que modificarà els criteris 
d’idoneïtat d’adopcions d’infants procedents de Rússia i Ucraïna per 
l’elevada incidència de la Síndrome d’Alcoholisme Fetal que pateixen 

Govern de Catalunya 100 

0,13 El PSOE vincula l’auge de VOX a una reacció al procés sobiranista 
català, mentre que el partit presidit per Santiago Abascal creu que el 
seu creixement es deu a la inacció dels socialistes 

VOX 54,17 

PSOE 45,83 

0,13 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anuncia les 
obres de desdoblament de la C-16 entre Berga i el túnel de Cercs i la 
instal·lació d’un tercer carril reversible entre aquest punt i Bagà 

Govern de Catalunya 100 

0,13 L’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, anuncia que desobeirà 
la inhabilitació del Jutjat Penal número 2 de Manresa i seguirà al 
capdavant de l’alcaldia, tot i que un altre regidor assumirà la signatura 
jurídica 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,13 La xarxa de metro de TMB supera la xifra de 400 milions de 
validacions acumulades des de l’1 de gener, xifra que confirma un 
nou màxim històric de passatgers 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,12 La regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, és detinguda per 
no anar a declarar als jutjats, després de ser denunciada pel Grup 
Municipal de C’s, que l’acusa d’un delicte d’odi 

CUP 100 

0,12 Finançament autonòmic (TER) Govern de l’Estat 51,72 

Govern de Catalunya 48,28 

0,12 Presentació a Barcelona de l’estudi “Comerç online i mobilitat: 
orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”, encarregat per 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat 

Govern de Catalunya 100 

0,12 Aena encarrega a Eurocontrol l’elaboració d’un estudi per reduir els 
retards que es registren a l’Aeroport de Barcelona-El Prat 

Govern de l’Estat 61,9 

Govern de Catalunya 38,1 

0,12 Setmana Europea de la Mobilitat 2018 (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 La Comissió Europea investiga BMW, Daimler i Volkswagen per 
frenar presumptament el desenvolupament de vehicles menys 
contaminants 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,12 El veïnat de la Llagosta denuncia el comportament incívic i violent 
d’una família que acumula diverses denúncies per robatoris, 
intimidacions, amenaces i agressions els darrers dos anys 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 El veïnat del barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs 
denuncia la presència de famílies amb comportaments incívics i 
agressius que fa mig any que ocupen habitatges propietat d’un banc 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,12 El Plenari del Consell Municipal de Barcelona aprova la celebració de 
la primera multiconsulta de la ciutat, que preguntarà sobre la 
municipalització de la gestió de l’aigua i el canvi de nom de la plaça 
d’Antonio López 

Oposició de l’Ajuntament de 
Barcelona 

52,17 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

47,83 

0,12 Debat sobre l’aplicació de la cadena perpètua revisable a l’Estat 
espanyol (TER) 

Govern de l’Estat 66,67 

Grup Parlamentari Popular 33,33 

0,11 Un grup de persones xiula l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, en el decurs de les festes patronals de Santa Tecla 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,11 El president de C’s, Albert Rivera, acusa Pedro Sánchez de trencar 
amb el constitucionalisme, en una entrevista al diari El País 

PSOE 61,54 

Ciudadanos 38,46 

0,11 El Govern de Catalunya aprova una oferta d’ocupació pública de 
15.000 places 

Govern de Catalunya 100 

0,11 El CAC demana la retirada de 14 vídeos de YouTube que prometen 
curar el càncer seguint procediments sense cap base científica i 
desacrediten els tractaments dels professionals de la medicina 

Altres institucions de la Generalitat 100 

0,11 Resum de l’entrevista a Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 155 de la CE, 
publicada pel digital Elnacional.cat 

PDECAT 100 

0,11 L’AV de Soriguerola a Fontanals es mostra contrària al nou pla de 
l’aeròdrom de la Cerdanya 

Govern de Catalunya 100 

0,11 Celebració del Consell Nacional del PSC del 24 de novembre a 
Barcelona 

PSC 100 

0,11 Celebració del Consell Nacional d’ERC del 22 de setembre a 
Barcelona 

ERC 100 

0,10 La plataforma España Ciudadana celebra un acte per demanar la 
convocatòria imminent d’eleccions generals, al Moll de la Marina de 
Barcelona 

Ciudadanos  100 

0,10 Candidatura de Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern de 
2026 (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Inauguració de la ruta aèria entre Barcelona i Abu Dhabi operada per 
Etihad Airways 

Govern de Catalunya 100 
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0,10 Dia Mundial de la Infància (TER) Altres institucions de la Generalitat 100 

0,10 Investigacions d’adopcions irregulars de nadons acabats de néixer 
entre els anys del franquisme i els noranta a l’Estat espanyol (TER) 

Grup Parlamentari Socialista 100 

0,10 El Parlament Europeu aprova una resolució que demana la 
il·legalització de les organitzacions que fan apologia del nazisme i del 
feixisme 

BNG 100 

0,10 Presentació del balanç de l’activitat de Fira de Barcelona 2018 Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,10 L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys treballa en la creació d’un 
catàleg d’espais silenciosos que les persones que visitin el municipi 
trobaran senyalitzats 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,10 El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró, presenta davant la defensora del poble europea una 
denúncia pel bloqueig de les pàgines web els dies previs i durant l’1-
O de 2017 

Govern de Catalunya 100 

0,10 Consum derivat de les festes nadalenques 2018 (TER) Govern de Catalunya 100 

0,10 Celebració de la vuitena edició de l’SmartCity Expo World Congress a 
Barcelona 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,10 Noves tarifes de preus dels serveis amb l’entrada del nou any (TER) Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,10 Presentació dels resultats de l’Enquesta de Serveis Municipals de 
Barcelona corresponent al 2018 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, es reuneixen coincidint amb la celebració del 
Consell de Ministres del 21D 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 El partit polític Lliures presenta les línies bàsiques de la formació en 
un acte a Barcelona 

Lliures  100 

0,09 L’exconsellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, 
publica “34 dies de tardor i un de primavera”, el dietari dels dies que 
va passar a la presó 

PDECAT 100 

0,09 L’Ajuntament de Barcelona presenta un protocol de bones pràctiques 
per informar la ciutadania sobre les opcions que hi ha a la ciutat en 
matèria de serveis funeraris 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 El Departament d’Educació suprimirà aquest curs la convocatòria 
d’avaluació extraordinària de setembre a l’ESO i la traslladarà a 
l’última setmana de juny 

Govern de Catalunya 100 

0,09 Celebració de la V Setmana de sensibilització sobre els riscos del 
consum d’alcohol 

Govern de Catalunya 100 

0,09 Implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobusos de Barcelona 
(TER) 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 El preu de l’entrada al Parc Güell de Barcelona s’incrementa fins als 
10 euros perquè inclourà el bitllet d’un bus llançadora que unirà la 
zona monumental amb la plaça d’Alfons X 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,09 El president del Govern de l’Estat anuncia una pujada salarial del 
2,25% per als funcionaris de l’administració a partir del 2019 

Govern de l’Estat 100 

0,09 La Comissió Europea arriba a un acord amb el govern italià en relació 
amb el seu pla pressupostari per al 2019 després de setmanes 
d’incertesa que han afectat els mercats financers 

Organismes de la Unió Europea 100 

0,09 Informacions relacionades amb l’aplicació i l’aixecament de l’article 
155 de la Constitució espanyola a Catalunya (TER) 

PDECAT 100 

0,09 El Govern de Catalunya aprova sis acords impulsats pel Departament 
de Cultura per promoure la transversalitat de les polítiques culturals 
en les accions de tot l’executiu català 

Govern de Catalunya 100 

0,08 El Govern de Catalunya preveu la creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social durant aquesta legislatura 

Govern de Catalunya 100 

0,08 El Govern de l’Estat presenta un pla per eliminar les pseudoteràpies 
dels centres sanitaris i també de les universitats 

Govern de l’Estat 100 

0,08 L’empresa Frime construirà la càmera d’ultracongelats més gran de 
Catalunya a Castellolí amb més de 280 treballadors i 120 milions 
d’euros de facturació 

Govern de Catalunya 100 

0,08 El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, anuncia que Espanya no 
reconeixerà la independència de Kosovo, malgrat les reclamacions 
del Comitè Olímpic Internacional 

Govern de l’Estat 100 

0,08 El Govern de l’Estat es planteja la conveniència de prohibir els 
telèfons mòbils a les classes d’escoles i instituts, mentre el Consell 
Escolar de Catalunya dona llibertat als centres per regular-ne l’ús 

Govern de Catalunya 100 

0,08 Debat entorn d’una eventual investidura a distància de qui ostenti la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya (TER) 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 

0,08 VOX celebra al Palau de Vistalegre de Madrid un acte per presentar 
el seu programa polític 

PP 100 

0,08 Les obres d’ampliació del tramvia a Sant Feliu del Llobregat 
començaran el 2023 i costaran 18 milions d’euros 

Govern de Catalunya 100 
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0,08 La fiscal general de l’Estat, María José Segarra, demana als fiscals 
especialistes en delictes d’odi que responguin de manera 
proporcionada, dissuasiva i garantista, sobretot pel que fa als delictes 
mitjançant les noves tecnologies 

Òrgans de govern de 
l’administració de justícia 

100 

0,08 El Departament de Salut confirma el primer cas de dengue autòcton a 
Catalunya 

Govern de Catalunya 100 

0,08 María Dolores de Cospedal anuncia en la Junta Directiva Regional 
del PP de Castella-la Manxa del 7 de setembre que deixa la 
presidència del partit 

PP 100 

0,08 C’s presenta dues denúncies davant la Fiscalia General de l’Estat i la 
Fiscalia de Barcelona per presumptes pagaments amb diner públic 
per part de la Generalitat de Catalunya a lobbies dels Estats Units per 
promoure el procés independentista 

Ciutadans 100 

0,07 Quim Torra i membres del Grup Parlamentari de JxCAT es reuneixen 
amb Carles Puigdemont a Brussel·les per preparar l’inici del curs 
polític 

Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya 

100 

0,07 La dessalinitzadora mòbil que garanteix l’ús d’aigua de boca al Port 
de la Selva continuarà funcionant fins que els nivells de l’aqüífer 
tornin a ser els òptims 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,07 Debat entorn del model de peatges a l’Estat espanyol (TER) Govern de l’Estat 100 

0,07 Celebració del Comitè Federal del PSOE del 10 de novembre a 
Fuenlabrada 

PSC 100 

0,07 Mesures previstes en l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2019 (TER) 

Govern de l’Estat 100 

0,07 L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assegura que pateix els 
mateixos problemes que la ciutadania derivats de l’increment del cost 
de la vida 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,07 Primera reunió entre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i la 
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, a 
Madrid 

Govern de Catalunya 100 

0,07 Presentació de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya sobre l’activitat del 2017 

Govern de Catalunya 100 

0,07 La ministra d’Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, anuncia 
que el Govern de l’Estat revertirà els increments de les ràtios 
d’alumnes per aula i de les jornades lectives del personal docent  

Govern de l’Estat 100 

0,06 Lluís Llach assegura que els diputats de C’s són un “element 
distorsionador” i denuncia que el dia de la declaració d’independència 
els van amenaçar i insultar 

Consell Assessor per a l’impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent 

100 

0,06 Episodis i mesures per combatre la contaminació a les grans ciutats i 
àrees metropolitanes (TER) 

Govern de Catalunya 100 

0,06 Els Mossos d’Esquadra detenen un tirador de 63 anys que planejava 
atemptar contra Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat 100 

0,06 El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l’Estat espanyol per 
no haver garantit un judici just en el cas Bateragune a Arnaldo Otegi i 
a quatre dirigents més de l’esquerra independentista basca 

Govern de Catalunya 100 

0,06 Debat entorn del model turístic a Barcelona (TER) Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,06 Carles Puigdemont acusa Pedro Sánchez d’incomplir els acords 
assolits en les reunions entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya 

PDECAT 100 

0,06 L’Ajuntament de Barcelona decreta la suspensió de totes les 
llicències per elaborar un pla de protecció urbanístic i arquitectònic, i 
prohibeix construir a Gràcia durant un any per protegir el patrimoni 

Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 

100 

0,06 Informacions relacionades amb el cost de l’1-O i les acusacions sobre 
el seu finançament (TER) 

PDECAT 100 

0,06 Debat entorn de l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques 
(TER) 

Ciutadans 100 

0,05 Procés de dissolució d’ETA (TER) Govern de l’Estat 100 

0,05 Celebració de la Junta Directiva Nacional del PP el 8 de setembre al 
Palau de Congressos de Barcelona 

PP 100 

0,05 Tensió a Girona entre persones que participaven en una concentració 
a favor de la Constitució espanyola organitzada pel col·lectiu 
Borbònia i manifestants que hi protestaven en contra 

Ciutadans 100 

0,05 L’Ajuntament de Girona modificarà l’ordenança de tinença d’animals 
per limitar el nombre i la tipologia d’animals de companyia en cada 
habitatge 

Govern de les administracions 
locals catalanes 

100 

0,04 La dirigent de C’s Sonia Sierra afirma que cada vegada hi ha més 
persones que marxen de Catalunya perquè no veuen possible tirar 
endavant el seu projecte vital 

Ciutadans 100 
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ANNEX 2. Entrevistes 
 
 

1. TV3 

 
Quadre 59. TV3. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

12-14 Cladera, Catalina Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i 
d’Emergències del Govern de les Illes Balears 

1 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 2 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Serra, Olga Alcaldessa accidental de Vacarisses 1 

Acció política Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Batet, Albert Membre del PDECAT 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 

Fernández, Alejandro Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Pedret, Ferran Secretari Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria del 
PSC 

1 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 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 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Els matins Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

2 

Amorós, Oriol Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Andreu, Josep Membre d’ERC i alcalde de Montblanc 1 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

2 

Argimon, Josep Maria Director gerent de l’Institut Català de la Salut 3 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

2 

Bail, Noelia Secretària general de CAT EN COMÚ 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 2 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

2
10

 
11

 

Baulenas, Lluís Secretari general del Consell Interuniversitari de 
Catalunya 

1 

Berbel, Sara Directora general de Barcelona Activa 1 

Berenguer, Francesca Alcaldessa de Viladecavalls 1 

Boira, Josep Vicent Comissionat del Govern de l’Estat per al Corredor 
Mediterrani 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
10

 

  

                                                
10

 Una d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda i Txell Bonet. 
11

 Una d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda, Blanca Bragulat, Meritxell Lluís i 
Laura Masvidal. 
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Els matins Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya cessada en aplicació de l’article 155 de la 
CE 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de l’Associació Catalana 
pels Drets Civils 

1
11

 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 2 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Calvo, Carmen Ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Igualtat i vicepresidenta del Govern 

1 

Campuzano, Carles Diputat del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT 

1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1 

Caso, Mercè Jutgessa degana de Barcelona 1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona (3) 
4 

Membre de la Comissió Executiva de CAT EN COMÚ (1) 

Comín, Antoni Membre d’ERC i director del Consell per la República 1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Erra, Anna Alcaldessa de Vic 1 

Fernández, Alejandro President del PPC 1 

Figueras, Gerard Secretari general de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Gallach, Cristina Alta comissionada del Govern de l’Estat  per a l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible 

1 

García Albiol, Xavier Candidat a l’alcaldia de Barcelona pel PPC 1 

García, José Ignacio Director general de Professorat i Personal de Centres 
Públics de la Generalitat de Catalunya 

1 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 2 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

1 

Guerrero, Xavier Regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell 1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i advocat 2 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 3 

Iglesias, Pablo President del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 

1 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat per EH 
Bildu 

1 

Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
11

 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Marín, Núria Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 1 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident 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
11

 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 

1 
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Els matins Miralles, Ferran Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Nogueras, Míriam Vicepresidenta del PDECAT 1 

Oliva, Georgina Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de la Generalitat de Catalunya 

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 

Pesarrodona, Jordi Regidor de Cultura i Lleure Educatiu de l’Ajuntament de 
Sant Joan de Vilatorrada 

1 

Pin, Gala Regidora del districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de 
Barcelona 

2 

Pugès, Pere Membre fundador de l’ANC 1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i 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 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

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) 

3 

Membre de la CUP (2) 

Rigau, Irene Membre del PDECAT i exconsellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Rivera, Albert President de Ciudadanos 1 

Roldán, Lorena Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Rosiñol, José President de Societat Civil Catalana 1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del Parlament 
de Catalunya 

1 

Salellas, Benet Membre de la CUP i advocat 1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
del Congrés dels Diputats 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 4 

Valls, Manuel Candidat a l’alcaldia de Barcelona per la plataforma 
Barcelona Capital Europea 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 1 

Els matins. 
Especial 1-O, un 
any després 

Hernández, Eloi Alcalde de Fonollosa 1 

Marín, Núria Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 1 

Entrevista a la 
cap de l’oposició 
i líder de 
Ciutadans, Inés 
Arrimadas 
(11/11/2018) 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional 
de Catalunya 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional 
de Catalunya. 
L’anàlisi 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
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FAQS Ábalos, José Luis Ministre de Foment i secretari de l’Àrea d’Organització 
del PSOE 

1 

Alamany, Elisenda Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Alsina, Adrià Membre de la Secretaria Nacional de l’ANC i candidat de 
Primàries Barcelona 

1
12

 

Altamirano, Pedro 
Ignacio 

President de l’Asamblea Nacional Andaluza 1 

Amargant, Olga Advocada i candidata de Primàries Barcelona 1
12

 

Ardanuy, Gerard Candidat de Primàries Barcelona 1
12

 

Asens, Jaume Membre del Consell Nacional de CAT EN COMÚ 1
13

 

Azkarraga, Joseba Portaveu de SARE i exconseller de Justícia i Treball del 
govern basc 

1 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

García Albiol, Xavier President del PPC 1 

Geis, Gemma Membre de Junts per Catalunya 1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

1
12

 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat per EH 
Bildu 

1 

Maragall, Ernest Membre d’ERC 1 

Marí, Alexis Frederic Diputat no adscrit de les Corts Valencianes 1
14

 

Otegi, Arnaldo Coordinador general d’EH Bildu 1 

Pisarello, Gerardo Membre de la Comissió Executiva de Catalunya en 
Comú 

1 

Punset, Carolina Diputada del Parlament Europeu pel Grup de l’Aliança 
dels Democràtes i Liberals per Europa 

1
14

 

Riba, Diana Candidata d’ERC a les eleccions europees 1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 

Salellas, Benet Membre de la CUP i advocat 1 

Santamaría, Ariel President de la Coordinadora Reusenca Independent 
(CORI) 

1 

Serra, Clara Portaveu del Grup Parlamentari de Podemos a 
l’Assemblea de Madrid  

1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

2 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
del Congrés dels Diputats 

1
13

 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari Republicà del Parlament 
de Catalunya 

1 

Més 324 
Especial 
(18/12/2018) 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
15

 

Riba, Diana Parella de Raül Romeva i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
15

 

Quatre Gats Puigdemont, Carles President de la Generalitat de Catalunya cessat en virtut 
de l’article 155 de la CE 

1 

  

                                                
12

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Adrià Alsina, Olga Amargant, Gerard Ardanuy i Jordi 
Graupera. 
13

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Jaume Asens i Joan Tardà. 
14

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Frederic Alexis Marí i Carolina Punset. 
15

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Laura Masvidal i Diana Riba. 
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Tot es mou Abad, Elisabet Directora de l’Agència Catalana del Consum 1 

Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en Comú 1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem del Parlament de Catalunya 

2 

Alcoberro, Agustí Membre de l’ANC 1 

Alsina, Adrià Membre de la Secretaria Nacional de l’ANC 1 

Andrade, Carme Membre de la sectorial de Dones de l’ANC 1 

Andreu, Josep Membre d’ERC i alcalde de Montblanc 1 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

2 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i advocat 

2 

Badia, Eloi Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
16

 

Benedicto, Jesús Regidor no adscrit de l’Ajuntament de Calafell 1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
16

 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya cessada en aplicació de l’article 155 de la 
CE 

1 

Bosch, Pilar Alcaldessa de Garrigàs 1 

Botran, Albert Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
expresident de l’Associació Catalana de Municipis 

1 

Colau, Ada Membre de la Comissió Executiva de CAT EN COMÚ 1 

Comín, Antoni Membre d’ERC i conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya cessat en aplicació de l’article 155 de la CE 2 
Membre d’ERC i director del Consell per la República 

Erra, Anna Alcaldessa de Vic 1 

Fernández, David Membre de la CUP 1 

Ferrer, Agustí Coordinador de l’ANC al Catllar  1 

Florindo, Germán Alcalde d’Águeda 1 

Forcadell, Enriqueta Germana de Carme Forcadell i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Forn, Anna Filla de Joaquim Forn i membre de l’Associació Catalana 
pels Drets Civils 

1
17

 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 1 

Goirizelaia, Jone Diputada del Grup Parlamentari d’EH Bildu del Parlament 
Basc 

1
18

 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i exconseller de la Presidència 1 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat per EH 
Bildu 

1 

Iturrate, Íñigo Diputat del Grup Parlamentari del PNB del Parlament 
Basc 

1
18

 

Junqueras, Artur Pare d’Oriol Junqueras i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Leiva, Pol Nebot de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

  

                                                
16

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda i Txell Bonet. 
17

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Anna Forn i Ferran Pegueroles. 
18

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Jone Goirizelaia, Íñigo Iturrate i María Pilar Zabala. 
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Tot es mou Martí, Núria Portaveu d’Arran 1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats (1) 2 
Membre de CAT EN COMÚ (1) 

Mascarell, Ferran Candidat a l’alcaldia de Barcelona 1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Munté, Neus Candidata a l’alcaldia de Barcelona pel PDECAT (1) 
2 

Membre del PDECAT (1) 

Nogueras, Míriam Diputada del Grup Parlamentari Mixt del Congrés dels 
Diputats pel PDECAT (1) 2 
Vicepresidenta del PDECAT (1) 

Otegi, Arnaldo Coordinador general d’EH Bildu 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 3 

Pegueroles, Ferran Fill de Carme Forcadell i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
17

 

Perelló, Pere Director general d’Emergències del Govern de les Illes 
Balears 

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, 
Montserrat 

Germana de Carles Puigdemont i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Reguant, Eulàlia Regidora de l’Ajuntament de Barcelona per la CUP 1 

Roldán, Lorena Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Royes, Ramon Alcalde de Cervera 1 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

2 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Solé, Jordi Diputat del Parlament Europeu per ERC-NECat-EPDD 1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
del Congrés dels Diputats 

1 

Turull, Isabel Germana de Jordi Turull i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn d’ERC 1 

Xena, Jordi President de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà i alcalde de Santa Maria de Palautordera 

1 

Zabala, María Pilar Diputada del Grup Parlamentari Elkarrekin Podemos del 
Parlament Basc 

1
18

 

Zaragoza, José Membre del PSC 1 

Tot es mou. 
Especial 1-O, un 
any després 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Canals, Josep Regidor d’ERC de l’Ajuntament de Mura 1
19

 

Pena, Gabriel Alcalde de Seròs 1
19

 

Total 233 

 

 

  

                                                
19

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Josep Canals i Gabriel Pena. 
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2. 3/24 

 

Quadre 60. 3/24. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

12-14 Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 2 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Serra, Olga Alcaldessa accidental de Vacarisses 1 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional de 
Catalunya 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional de 
Catalunya. 
L’anàlisi 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Més 324 Alamany, Elisenda Membre de Catalunya en Comú 1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Altamirano, Pedro 
Ignacio 

President de l’Asamblea Nacional Andaluza 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 i advocat 

1 

Bail, Noelia Secretària general de CAT EN COMÚ 1 

Balada, Núria Presidenta de l’Institut Català de les Dones 1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1
20

 

Batet, Albert Diputat del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Bellizzi, Luca Delegat del Govern de Catalunya a Itàlia 1
25

 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

2
21

 
20

 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya cessada en aplicació de 
l’article 155 de la CE 

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 2 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

2 

Casadesús, Martí Director de Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

1 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1
22

 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Comín, Antoni Membre d’ERC i director del Consell per la 
República 

1 

Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del Parlament de 
Catalunya 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 1 

  

                                                
20

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda i Txell Bonet. 
21

 Una d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Txell Bonet i Meritxell Lluís. 
22

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Anna Caula i Eduard Pujol. 
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Més 324 Espadaler, Ramon Secretari general d’Units per Avançar 1 

Feliu, Dolors Directora general de Serveis Consultius i de 
Coordinació Jurídica de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Forn, Anna Filla de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
23

 

Forn, Elisabet Filla de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
23

 

García Albiol, Xavier Candidat a l’alcaldia de Badalona pel PPC 1 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i exconseller de la 
Presidència 

1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya 

1 

Kapretz, Marie Delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Alemanya 

1
25

 

Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
21

 

Madrenas, Marta Diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels Drets 
Civils i Polítics 

1 

Manonelles, Manuel Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Suïssa 

1
25

 

Maragall, Ernest Candidat a l’alcaldia de Barcelona per ERC 1 

Marcén, Sergi Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya al Regne Unit i Irlanda 

1
25

 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea del 
Congrés dels Diputats (1) 

2 

Membre de CAT EN COMÚ (1) 

Mascarell, Ferran Membre de Junts per Catalunya (1) 
2 

Candidat a l’alcaldia de Barcelona (1) 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 2
24

 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

1 

Montilla, José Membre del PSC i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Nuet, Joan Josep Coordinador general d’EUiA (1) 

2 Diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya (1) 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2
24

 

Pedret, Ferran Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Pin, Gala Regidora del districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Ponsatí, Oriol Germà de Clara Ponsatí i membre de l’Associació 
Catalana pels Dret Civils 

1
24

 

Puig, Alba Filla de Lluís Puig i membre de l’Associació 
Catalana pels Dret Civils 

1
24

 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de 
l’article 155 de la CE 

1 

  

                                                
23

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Anna Forn, Elisabet Forn, Oriol Sànchez, Laura Turull i Marta 
Turull. 
24

 Una d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Marcel Mauri, Elisenda Paluzie, Oriol Ponsatí i Alba 
Puig. 
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Més 324 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 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1
22

 

Ramos, Álex Vicepresident de Societat Civil Catalana 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 

Romeo, Mario President de la plataforma Portes Obertes del 
Catalanisme 

1 

Romero, Alícia Diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 

Sànchez, Oriol Fill de Jordi Sànchez i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
23

 

Serra, Gabriela Membre de la CUP 1 

Serret, Meritxell Delegada del Govern de Catalunya davant la Unió 
Europea 

1
25

 

Sierra, Sònia Membre de Ciutadans 1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Tremosa, Ramon Diputat del Parlament Europeu per CiU-CEU 1 

Turull, Laura Filla de Jordi Turull i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
23

 

Turull, Marta Filla de Jordi Turull i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
23

 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu per ICV-EUiA+IU 1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn d’ERC 1 

Villòria, Pau Comissionat de la Presidència per al 
Desplegament de l’Autogovern 

1 

Més 324. Especial 
1-O, un any 
després 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Rodet informatiu Balliu, Salvador Alcalde de Caldes de Malavella 1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 2 

Farrés, Joan Alcalde d’Esponellà 1 

Homs, Jaume Alcalde de Navata 1 

Llorach, Núria Vicepresidenta i presidenta en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

1 

Masquet, Jordi Alcalde de Figueres 1 

Morral, Antoni Membre de Junts per Catalunya 1 

Nogueras, Míriam Diputada del Grup Parlamentari Mixt del Congrés 
dels Diputats pel PDECAT 

1
26

 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1
26

 

Sabater, Ignasi Alcalde de Verges 1 

Santamaría, Fermí Alcalde de Llagostera 1 

Total 102 

 

  

                                                
25

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Luca Bellizzi, Marie Kapretz, Manuel Manonelles, Sergi 
Marcén i Meritxell Serret. 
26

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Míriam Nogueras i Gabriel Rufián. 
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3. Catalunya Ràdio 

 

Quadre 61. Catalunya Ràdio. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-
desembre (ordre alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

Catalunya migdia Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

1 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Catalunya migdia 
(informatiu) 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i exconseller de la Presidència 1 

Catalunya vespre Alsina, Adrià Membre de la Secretaria Nacional de l’ANC 1 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat per EH 
Bildu 

1 

Madaula, Aurora Membre de Junts per Catalunya 1 

Martín Blanco, Nacho Membre de Ciutadans 1 

Mena, Joan Membre de la Comissió Executiva de CAT EN COMÚ 1 

Nogueras, Míriam Vicepresidenta del PDECAT 1 

Pedret, Ferran Secretari Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria 
del PSC 

1 

Rigau, Irene Membre del PDECAT i exconsellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn d’ERC 2 

Vosseler, Daniel Candidat a l’alcaldia de Barcelona per la plataforma 
BCN Com Tu 

1 

Catalunya vespre 
(informatiu) 

Duch, Jaume Portaveu i director general de Comunicació del 
Parlament Europeu 

1 

Erra, Anna Alcaldessa de Vic 1 

Gaseni, Jordi Alcalde de l’Ametlla de Mar 1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i advocat 1 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu pel PSC-PSOE 1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 
155 de la CE 

1 

Serret, Meritxell Delegada del Govern de Catalunya davant la Unió 
Europea 

1 

Tremosa, Ramon Diputat del Parlament Europeu per CiU-CEU 1 

Catalunya 
vespre. Especial 
Diada 
(10/09/2018) 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Catalunya 
vespre. Edició 
especial amb 
motiu de la Diada 
(11/09/2018) 

Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Batet, Albert Membre del PDECAT 1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 1 

Sabrià, Sergi Portaveu i vicesecretari general d’Imatge i 
Comunicació d’ERC 

1 

Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 

Soler, Jorge Membre de Ciutadans 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Especial 
informatiu: Diada 
Nacional de 
Catalunya 
(11/09/2018) 

Aragonès, Pere Adjunt a la Presidència d’ERC 1 

Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

2 

Argimon, Josep Maria Director gerent de l’Institut Català de la Salut 1 

Arrimadas, Inés Membre de Ciutadans 1 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

1 

Asens, Jaume Membre del Consell Nacional de CAT EN COMÚ (1) 

2 
Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i 
advocat (1) 

Bail, Noelia Secretària general de CAT EN COMÚ 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
27

 

Boira, Josep Vicent Comissionat del Govern de l’Estat per al Corredor 
Mediterrani  

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
27

 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2 

Bosch, Alfred President del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Bosch, Jaume Vocal de la Comissió Executiva d’ICV i excoordinador 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

1 

Botella, Joan President de Federalistes d’Esquerres 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 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 3 

Casellas, Jordi Alcalde de Pinós 1 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona (2) 

3 Membre de la Comissió Executiva de CAT EN COMÚ 
(1) 

Comín, Antoni Membre d’ERC i director del Consell per la República 2
28

 

Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del Parlament de 
Catalunya 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 2 

Fernández, Alejandro President del PPC 1 

Figueras, Gerard Secretari general de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier President del PPC 1 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit 1 

Granados, Eva Secretària de l’àrea de Política Institucional, 
Econòmica i Social del PSC 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

2 

Guillot, Jordi Membre del Consell d’Estat 1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 2 

Iglesias, Pablo Secretari general de Podemos 1 

  

                                                
27

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda i Txell Bonet. 
28

 Una d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Antoni Comín i Lluís Puig. 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Lizaso, Elisabet Alcaldessa de Camarasa 1 

Llach, Lluís President del Consell Assessor per a l’Impuls d’un 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils 
i Polítics 

1 

Maragall, Ernest Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya 

2 

Martín Blanco, Nacho 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 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

3 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 3
29

 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats 

1 

Navarra, Jordi Alcalde de Sant Esteve de la Sarga 1 

Navarro, Pere Delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona 

1 

Otegi, Arnaldo Coordinador general d’EH Bildu 2 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 3
29 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya cessat en virtut de l’article 
155 de la CE 

1
28

 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de Catalunya cessat en 
virtut de l’article 155 de la CE 

1 

Puigtió, Marc Alcalde de Sant Julià de Ramis 1 

Pujol, Eduard Membre de Junts per Catalunya (1) 

3 Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya (2) 

Recasens, Amadeu Comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Reñé, Joan President de la Diputació de Lleida 1 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 2 

Riera, Carles Membre de la CUP 2 

Rovira, Marta Secretària general d’ERC 1 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Simó, Anna Membre d’ERC i exmembre de la Mesa del Parlament 
de Catalunya 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 4 

Ubach, Joan Alcalde de Tremp 1 

Valls, Manuel Candidat a l’alcaldia de Barcelona per la plataforma 
Barcelona Capital Europea 

1 

Vera, Jordi Responsable de Comunicació d’ERC al Parlament 1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn d’ERC 1 

El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial 11 de 
setembre 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 

El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial 1-O, un 
any després 

Albarran, Sergi President d’ERC a Tarragona 1 

Serra, Miquel Alcalde d’Alcarràs 1 

  

                                                
29

 Dues d’aquestes aparicions forma part d’una entrevista conjunta a Marcel Mauri i Elisenda Paluzie. 
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El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial 
informatiu 
(02/11/2018) 

Asens, Jaume Membre del Consell Nacional de CAT EN COMÚ 1 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Forn, Anna Filla de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
30

 

Forn, Beta Filla de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
30

 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i advocat 1 

Nuet, Joan Josep Coordinador general d’EUiA 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Pegueroles, Ferran Fill de Carme Forcadell i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
30

 

Turull, Laura Filla de Jordi Turull i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
30

 

El suplement Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

1 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del Govern de 
Catalunya 

2 

Asens, Jaume Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i 
advocat 

1 

Batet, Meritxell Ministra de Política Territorial i Funció Pública 1 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1 

Carrizosa, Carlos Responsable de l’Àrea d’Administracions públiques 
de Ciudadanos 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Coscubiela, Joan Membre de CAT EN COMÚ i exportaveu del Grup 
Parlamentari CatSiqueesPot del Parlament de 
Catalunya 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 1 

Echenique, Pablo Secretari d’Organització de Podemos 1 

Fernández, Alejandro President del PPC 2 

García Albiol, Xavier Candidat a l’alcaldia de Badalona pel PPC (1) 
2 

President del PPC (1) 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 1 

Maragall, Ernest Membre d’ERC 2 

Marcos, Annabel Secretària d’Administració i Funció Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d’Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea del Congrés dels 
Diputats 

1 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Mascarell, Ferran Membre de Junts per Catalunya 1 

Montilla, José Membre del PSC i expresident de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Nogueras, Míriam Vicepresidenta del PDECAT 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Ponsatí, Clara Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya cessada en aplicació de l’article 155 de la 
CE 

1 

Prendes, José Ignacio Diputat del Grup Parlamentari de Ciudadanos del 
Congres dels Diputats 

1 

Roldán, Lorena Membre de Ciutadans 1 

Royes, Ramon Alcalde de Cervera 1 

Sabrià, Sergi Portaveu i vicesecretari general d’Imatge i 
Comunicació d’ERC 

2 

Salellas, Lluc Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

  

                                                
30

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Anna Forn, Beta Forn, Ferran Pegueroles i Laura Turull. 
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El suplement Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent del Parlament de 
Catalunya 

1 

Solsona, Marc Alcalde de Mollerussa 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Valdés, Manuel Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures de 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del Congrés 
dels Diputats 

1 

El Suplement, 
especial La 
Marató 
(16/12/2018) 

Llorach, Núria Vicepresidenta i presidenta en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

1 

Entrevista a la 
cap de l’oposició 
i líder de 
Ciutadans, Inés 
Arrimadas 
(11/11/2018) 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Total  189 
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4. TVE Catalunya 

 

Quadre 62. TVE Catalunya. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-desembre 
(ordre alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

Aquí parlem Amat, Jaume Síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya 

1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent 
del Parlament de Catalunya 

1 

Bosch, Jaume Vocal de la Comissió Executiva d’ICV i 
excoordinador de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya 

1 

Coscubiela, Joan Membre de CAT EN COMÚ i exportaveu del 
Grup Parlamentari CatSiqueesPot del Parlament 
de Catalunya 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 1 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Roldán, Lorena Portaveu adjunta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Segovia, Susana Portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Ara i aquí Alsina, Adrià Membre de la Secretaria Nacional de l’ANC 1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 1 

Fàbrega, Jordi Alcalde de Sant Pere Torelló 1 

Martí, Ramon Regidor a l’oposició de PxC a l’Ajuntament de 
Roquetes 

1 

El debat de La 1 Albiach, Jéssica Presidenta 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 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans 
del Parlament de Catalunya 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 1 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Total 20 
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5. 8tv 

 

Quadre 63. 8tv. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

La nit a 8tv Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda 

1 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans 
del Parlament de Catalunya 

1 

Artadi, Elsa Consellera de la Presidència i portaveu del 
Govern de Catalunya 

2 

Asens, Jaume Membre del Consell Nacional de CAT EN 
COMÚ 

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 

Bel, Germà Impulsor de la Crida Nacional per la República 1 

Berenguer, Francesca Alcaldessa de Viladecavalls 1 

Borràs, Laura Membre de Junts per Catalunya 1 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i consellera de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
cessada en aplicació de l’article 155 de la CE 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat 
de Catalunya 

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 Membre del PDECAT 1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Celaá, María Isabel Portaveu del Govern de l’Estat i ministra 
d’Educació i Formació Professional 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Coscubiela, Joan Membre de CAT EN COMÚ i exportaveu del 
Grup Parlamentari CatSiqueesPot del Parlament 
de Catalunya 

1 

Costa, Josep Membre de Junts per Catalunya 1 

Cruanyes, Josep Vicepresident de l’ANC 1 

García Albiol, Xavier Candidat a l’alcaldia de Badalona pel PPC 1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Secretària de l’àrea de Política Institucional, 
Econòmica i Social del PSC 

1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i exconseller de la 
Presidència 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 1 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari Mixt del Senat 
per EH Bildu 

1 

Kingolo, Saoka Membre del Secretariat de l’ANC 1 
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La nit a 8tv Leiva, Pol Nebot de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
31

 

Levy, Andrea Diputada del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

1 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu pel PSC-PSOE 1 

Maragall, Ernest Candidat a l’alcaldia de Barcelona per ERC 1 

Martínez, Andreu Director general de la Policia de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Mascarell, Ferran Candidat a l’alcaldia de Barcelona 1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Montserrat, Dolors Portaveu del Grup Parlamentari Popular del 
Congrés dels Diputats 

1 

Navarro, Pere Delegat especial de l’Estat al Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona 

1 

Nuet, Joan Josep Diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de Catalunya 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Puig, Albert Cap del Gabinet de Comunicació de l’Oficina del 
Vicepresident del Govern de Catalunya 

1
32

 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya cessat en virtut de 
l’article 155 de la CE 

1 

Pujol, Eduard Membre de Junts per Catalunya (1) 

2 Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya (1) 

Riba, Diana Candidata d’ERC a les eleccions europees (1) 

2 Parella de Raül Romeva i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils (1) 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent 
del Parlament de Catalunya 

1 

Rodríguez, Alberto Diputat del Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea del 
Congrés dels Diputats 

1 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana del Congrés dels 
Diputats 

1 

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
31

 

Serra, Olga Alcaldessa accidental de Vacarisses 1 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans 
del Parlament de Catalunya 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

2 

Vehí, Mireia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1
32

 

Vendrell, Josep Diputat del Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea del 
Congrés dels Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

2 

Total 62 

 

 

  

                                                
31

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Pol Leiva i Oriol Sànchez. 
32

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Albert Puig i Mireia Vehí. 
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6. RAC1 

 

Quadre 64. RAC1. Actors polítics entrevistats durant el quadrimestre setembre-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del 
programa 

Actor Activitat 
Freqüència 
d’aparicions 

El món a RAC1 Alamany, Elisenda Coordinadora de Comunicació de Catalunya en 
Comú 

1 

Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i conseller 
d’Economia i Hisenda 

2 

Argimon, Josep Maria Director gerent de l’Institut Català de la Salut 1 

Arrimadas, Inés Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans 
del Parlament de Catalunya 

1 

Artadi, Elsa Membre de Junts per Catalunya 1 

Bail, Noelia Secretària general de CAT EN COMÚ 1 

Barbarà, Maria Àngels Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades de Catalunya 

1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1
33

 

Batet, Meritxell Ministra de Política Territorial i Funció Pública 1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
33

 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya cessada en aplicació de 
l’article 155 de la CE 

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 

Calvo, Carmen Ministra de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Igualtat i vicepresidenta del Govern 

1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Caso, Mercè Jutgessa degana de Barcelona 1 

Colau, Ada Membre de la Comissió Executiva de CAT EN 
COMÚ 

1 

Díaz, Pilar Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat 1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Espadaler, Ramon Secretari general d’Units per Avançar 1 

Fernández, Alejandro President del PPC 1 

Figueras, Gerard Secretari general de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya i candidat de Primàries 
Barcelona 

1 

Guerrero, Xavier Regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de 
Sabadell 

1 

Guix, Joan Secretari de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar del Parlament de Catalunya (1) 3 
Primer secretari del PSC (2) 

Iglesias, Pablo Secretari general de Podemos 1 

  

                                                
33

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Susanna Barreda i Txell Bonet. 
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El món a RAC1 Llach, Lluís President del Consell Assessor per a l’Impuls d’un 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans del 
Parlament de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Nogueras, Míriam Diputada del Grup Parlamentari Mixt del Congrés 
dels Diputats pel PDECAT 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Riera, Carles Membre de la CUP 1 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

2 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sànchez, Oriol Fill de Jordi Sànchez i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels Diputats 

1 

Torruella, Oriol Director general del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya 

1 

Valls, Manuel Candidat a l’alcaldia de Barcelona per la 
plataforma Barcelona Capital Europea 

1 

Valmaña, Jordi Director general de Cementiris de Barcelona 1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista del 
Congrés dels Diputats 

1 

El món a RAC1. 
Especial 1-O, un 
any després 

Puigdemont, Carles President de la Generalitat de Catalunya cessat 
en virtut de l’article 155 de la CE 

1 

Puigtió, Marc Alcalde de Sant Julià de Ramis 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

El món a RAC1. 
Especial 
informatiu 
(02/11/2018) 

Bramona, Neus Parella d’Oriol Junqueras i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1
34

 

Junqueras, Artur Pare d’Oriol Junqueras i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1
34

 

Nuet, Joan Josep Coordinador general d’EUiA 1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Especial 
informatiu: Diada 
Nacional de 
Catalunya 
(11/09/2018) 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

No ho sé Asens, Jaume Membre del Consell Nacional de CAT EN COMÚ 1 

Bruguera, Rafel Diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Celaá, María Isabel Portaveu del Govern de l’Estat i ministra 
d’Educació i Formació Professional 

1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Espadaler, Ramon Diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández Teixidó, 
Antoni 

President de Lliures 1 

Geis, Gemma Diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i exconseller de la 
Presidència 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

1 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 1 

  

                                                
34

 Aquesta aparició forma part d’una entrevista conjunta a Neus Bramona i Artur Junqueras. 
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No ho sé Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

1 

Sierra, Sònia 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 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vila, Maria Membre de la Coordinadora de Primàries per la 
República de Catalunya 

1 

No ho sé. 
Especial 1-O, un 
any després 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

No ho sé. 
Especial Diada 
Nacional de 
Catalunya 
(11/09/2018) 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Via lliure Albiach, Jéssica Presidenta 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 Membre del Consell Nacional de CAT EN COMÚ 
(1) 

2 Tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència de l’Ajuntament de 
Barcelona i advocat (1) 

Balliu, Salvador Alcalde de Caldes de Malavella 1 

Batet, Meritxell Ministra de Política Territorial i Funció Pública 1 

Berloso, Eduard Primer tinent d’alcalde de l’Àrea de Sostenibilitat, 
Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació de l’Ajuntament de Girona 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 

Borràs, Laura Consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1 

Callau, Joan Alcalde de Sant Adrià del Besòs 1 

Comín, Antoni Membre d’ERC i conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya cessat en aplicació de 
l’article 155 de la CE 

1 

Coscubiela, Joan Membre de CAT EN COMÚ i exportaveu del Grup 
Parlamentari CatSiqueesPot del Parlament de 
Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro President del PPC
35

 1 

García Albiol, Xavier President del PPC
36

 1 

García-Margallo, José 
Manuel 

Diputat del Grup Parlamentari Popular del 
Congrés dels Diputats 

1 

García-Planas, Plàcid Director del Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Granados, Eva Secretària de l’àrea de Política Institucional, 
Econòmica i Social del PSC 

1 

Larrosa, Fèlix Alcalde de Lleida 1 

Maragall, Ernest Membre d’ERC 1 

Marín, Núria Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 1 

  

                                                
35

 Alejandro Fernández és escollit president del PPC en el XVè Congrés Autonòmic del Partit Popular de Catalunya 
celebrat el 10 de novembre de 2018. 
36

 Xavier García-Albiol deixa el càrrec de president del PPC en el XVè Congrés Autonòmic del Partit Popular de 
Catalunya celebrat el 10 de novembre de 2018. 
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Via lliure Martín, Lucía Diputada del Grup Parlamentari d’Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea del 
Congrés dels Diputats 

2 

Millo, Enric Membre del PPC i exdelegat del Govern de l’Estat 
a Catalunya 

2 

Oliva, Georgina Directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya 

1 

Pallarès, Josep Director general d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Pallarès, Xavier Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres 
de l’Ebre 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 3 

Ponsatí, Clara Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya cessada en aplicació de l’article 155 de 
la CE 

1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i 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 

Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional de la CUP 1 

Royes, Ramon Alcalde de Cervera 1 

Sabrià, Sergi Portaveu i vicesecretari general d’Imatge i 
Comunicació d’ERC 

1 

Santamaría, Fermí Alcalde de Llagostera 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Total 119 
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ANNEX 3.  Debats 
 

1. TV3 

 

Quadre 65. TV3. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre setembre-
desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Els matins 06/09/2018 Primer aniversari de la 
sessió del Ple del 
Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 
2017, en què es van 
debatre i aprovar les lleis 
del Referèndum i de la 
Transitorietat Jurídica 

Coscubiela, Joan Membre de CAT EN COMÚ i 
exportaveu del Grup Parlamentari 
CatSiqueesPot del Parlament de 
Catalunya 

Orobitg, Jordi Membre d’ERC i exdiputat del 
Parlament de Catalunya per JxSí 

FAQS 08/09/2018 La gestió del Govern de 
l’Estat presidit per Pedro 
Sánchez i la celebració 
de la Diada de Catalunya 

Iñarritu, Jon Senador del Grup Parlamentari 
Mixt del Senat per EH Bildu 

Rufián, Gabriel Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra 
Republicana del Congrés dels 
Diputats 

15/09/2018 El diàleg institucional 
entre el Govern de 
Catalunya i el Govern de 
l’Estat 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari 
Socialista del Congrés dels 
Diputats 

17/11/2018 L’organització política de 
Catalunya i el model de 
relació amb l’Estat 
espanyol 

Lassalle, José María Membre del PP, exsecretari 
d’Estat de Cultura i de la Societat 
de la Informació 

Mascarell, Ferran Delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Madrid 

Tot es mou 06/09/2018 Primer aniversari de la 
sessió del Ple del 
Parlament de Catalunya 
del 6 i 7 de setembre de 
2017, en què es van 
debatre i aprovar les lleis 
del Referèndum i de la 
Transitorietat Jurídica 

Boya, Mireia Membre del Secretariat Nacional 
de la CUP 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Gómez del Moral, 
Gerard 

Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà del 
Parlament de Catalunya 

Miquel, Sergi Diputat del Grup Parlamentari Mixt 
del Congrés dels Diputats pel 
PDECAT 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

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 

17/09/2018 Els atacs d’ós a ramats 
al Pirineu 

Miralles, Ferran Director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya 
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2. 3/24 

 

Quadre 66. 3/24. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre setembre-
desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Més 324 03/10/2018 Valoració del Debat sobre 
l’orientació política general del 
Govern al Parlament de 
Catalunya 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

Pedret, Ferran Portaveu adjunt 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 

Ribas, Marta Portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Roldán, Lorena Portaveu adjunta 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 
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3. Catalunya Ràdio 

 

Quadre 67. Catalunya Ràdio. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre 
setembre-desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Catalunya 
vespre 

09/10/2018 Valoració del Debat sobre 
l’orientació política general del 
Govern al Parlament de 
Catalunya37 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Escarp, Assumpta Diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Geis, Gemma Diputada del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

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 

Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

28/11/2018 Activitat dels diputats catalans 
al Parlament Europeu38 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu pel 
PSC-PSOE 

Solé, Jordi 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 

El matí de 
Catalunya Ràdio 

07/09/2018 La superpoblació de coloms a 
les ciutats catalanes 

Rubio, Daniel Regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Reus 

Primer aniversari de les 
reunions del 6 i 7 de setembre 
de 2017 de la sessió del Ple 
del Parlament de Catalunya, 
en què es van debatre i 
aprovar les lleis del 
Referèndum i de la 
Transitorietat Jurídica 

Carrizosa, Carlos Portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Figueras, Natàlia Membre del PDECAT i exdiputada 
del Parlament de Catalunya per 
JxSí 

Orobitg, Jordi Membre d’ERC i exdiputat del 
Parlament de Catalunya per JxSí 

Salellas, Benet Membre de la CUP i exdiputat del 
Parlament de Catalunya per la 
CUP 

20/09/2018 Primer aniversari de l’operació 
policial Anubis del 20S de 
201739 

Albiach, Jéssica Diputada del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

García-Margallo, José 
Manuel 

Diputat del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats 

Homs, Francesc Membre del PDECAT i 
exconseller de la Presidència 

Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional 
de la CUP 

  

                                                
37

 El presentador exposa que el PPC no ha pogut participar en aquest debat, convocat immediatament després de la 
sessió, per la rapidesa amb què s’ha convidat els diputats i diputades. 
38

 El presentador exposa que els diputats Santi Fisas, Francesc Gambús i Javier Nart han declinat la invitació del 
programa. 
39

 Aquest debat també compta amb la participació de Laia Bonet, professora de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

  Tardà, Joan Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats 

27/09/2018 Actualitat política, econòmica i 
social de Catalunya 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem 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 

Madaula, Aurora Diputada del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Sans, Raquel Diputada del Grup Parlamentari 
Republicà 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 

12/10/2018 El paper actual de l’exèrcit a la 
societat 

Rodríguez, Julio Secretari general de Podemos a 
Madrid i excap de l’Estat Major de 
Defensa 

26/10/2018 Actualitat política, econòmica i 
social de Catalunya 

De Dalmases, 
Francesc 

Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per 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 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent 
del Parlament de Catalunya 

Segovia, Susana Diputada del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

113 

El matí de 
Catalunya Ràdio 

30/11/2018 Actualitat política, econòmica i 
social de Catalunya 

Campdepadrós, 
Eusebi 

Diputat del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Díaz, Jenn Diputada del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Ferro, Lucas Silvano Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del 
Parlament de Catalunya 

Moreno, Raül Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat 
Popular-Crida Constituent del 
Parlament de Catalunya 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya 
del Parlament de Catalunya 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

El nou Pla Director Urbanístic 
del Govern de Catalunya per 
reduir les noves construccions 
a la Costa Brava 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 

Serra, Agustí Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori 
de la Generalitat de Catalunya 
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4. TVE Catalunya 

 

Quadre 68. TVE Catalunya. Debats amb presència d’actors polítics durant el quadrimestre 
setembre-desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Ara i aquí 09/11/2018 La legalització de la 
marihuana 

De la Calle, Noemí Diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Moreno, Raül Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 
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ANNEX 4. Retransmissions 

 

1. TV3 

 
Quadre 69. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

02/10/2018 12-14 Sessió número 15 del Ple del Parlament de Catalunya Total 

Tot es mou Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Parcial 

03/10/2018 Els matins Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Parcial 

09/10/2018 Tot es mou Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Parcial 

10/10/2018 Els matins Sessió número 17 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

07/11/2018 Els matins Sessió número 19 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

12/12/2018 Els matins Sessió número 21 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

19/12/2018 12-14 Sessió número 22 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 

 

Quadre 70. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

12/09/2018 Els matins Sessió número 139 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

13/09/2018 12-14 Sessió número 140 del ple del Congrés de Diputats Parcial 

18/09/2018 Els matins Sessió número 26 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

12-14 Parcial 

19/09/2018 Els matins Sessió número 142 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

26/09/2018 Els matins Sessió número 145 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

09/10/2018 12-14 Sessió número 28 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

17/10/2018 Els matins Sessió número 149 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

14/11/2018 Els matins Sessió número 157 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

12/12/2018 Els matins Sessió número 163 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

 

 

Quadre 71. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

04/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

Tot es mou Conferència “El nostre moment” del president de 
la Generalitat de Catalunya al Teatre Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

07/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

10/09/2018 12-14 Acte d’obertura de l’any judicial des de la seu del 
Tribunal Suprem a Madrid 

Òrgans de govern de 
l’administració de 
justícia 

Parcial 

Missatge 
institucional del 
president de la 
Generalitat amb 
motiu de la Diada 
Nacional de 
Catalunya 

Missatge institucional del president de la 
Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Total 
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11/09/2018 Especial informatiu: 
11-S Diada 
Nacional de 
Catalunya 

Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, i del vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, a l’exterior de la 
presó del Catllar 

Parlament de 
Catalunya 

Total 

Govern de Catalunya 

12/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

13/09/2018 Els matins Presa de possessió de la nova ministra de 
Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa 
Carcedo, al Palau de la Zarzuela 

Govern de l’Estat Parcial 

12-14 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar Social 

Govern de l’Estat Parcial 

14/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

17/09/2018 12-14 Conferència “Avanzamos” del president del 
Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, a la Casa 
América de Madrid, on fa balanç dels seus 
primers 100 dies de presidència 

Govern de l’Estat Parcial 

18/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

20/09/2018 Els matins Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari del 
20S 

Govern de Catalunya Total 

24/09/2018 12-14 Roda de premsa de la presidenta del Congrés 
dels Diputats, Ana Pastor, posterior a la reunió de 
la Mesa sobre la reforma de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària 

Corts Generals Parcial 

25/09/2018 Els matins Conferència “El cambio a los 100 días” de la 
ministra de Justícia, Dolores Delgado, en un 
esmorzar informatiu al Club Siglo XXI 

Govern de l’Estat Parcial 

12-14 Roda de premsa del president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, per presentar el Pla de 
Govern de la XII legislatura 

Govern de Catalunya Parcial 

28/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

30/09/2018 -- Acte de suport a les persones afectades durant 
l’1-O al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

01/10/2018 Els matins. Especial 
1-O, un any 
després 

Acte de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu del primer 
aniversari de l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

Tot es mou. 
Especial 1-O, un 
any després 

Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, a l’exterior de la presó 
de Lledoners 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

02/10/2018 Els matins Roda de premsa del director general de la Policia, 
Andreu Martínez, en relació amb l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en les concentracions de 
commemoració de l’1-O 

Govern de Catalunya Parcial 

Tot es mou Roda de premsa de la portaveu del Govern de 
l’Estat i ministra d’Educació i Formació 
Professional, María Isabel Celáa, per valorar la 
intervenció del president de la Generalitat en el 
Debat sobre l’orientació política general del 
Govern 

Govern de l’Estat Parcial 

05/10/2018 12-14 Roda de premsa conjunta del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere 
Aragonès, al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

09/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

10/10/2018 Tot es mou Roda de premsa de la presidenta del Govern de 
les Illes Balears, Francina Armengol, en relació 
amb els aiguats i les inundacions que afecten l’illa 
de Mallorca 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

11/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

15/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres 
extraordinari sobre el Pla Pressupostari 2019 

Govern de l’Estat Parcial 
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16/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

17/10/2018 Els matins Lectura del manifest “Recuperem la Llei 24/2015 
per acabar amb l’emergència habitacional” davant 
el Parlament de Catalunya 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

19/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

23/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

26/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

27/10/2018 -- Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari dels 
fets derivats del debat general al Parlament de 
Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 

Govern de Catalunya Total 

30/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Acte de presentació del Consell per la República 
al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

02/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

Declaració institucional presidents del Parlament i 
la Generalitat, Roger Torrent i Quim Torra, en 
relació amb les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

Parlament de 
Catalunya 

Declaració institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, en relació amb les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat per les persones processades per l’1-O 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

06/11/2018 Els matins Atenció als mitjans de Neus Lloveras, 
expresidenta de l’Associació de Municipis per la 
Independència i actual alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, després d’haver declarat davant el TSJC 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

08/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

13/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

16/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

20/11/2018 Els matins Atenció als mitjans del president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, i del conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en relació 
amb l’accident ferroviari de Vacarisses 

Govern de Catalunya Parcial 

12-14 Atenció als mitjans del president de Renfe, Isaías 
Taboas, en relació amb l’accident ferroviari de 
Vacarisses 

Govern de l’Estat Parcial 

Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

23/11/2018 Els matins Pressa de possessió del nou conseller d’Acció 
Exterior de la Generalitat de Catalunya, Alfred 
Bosch, al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

25/11/2018 -- Roda de premsa del president del Consell 
Europeu, Donald Tusk, i del president de la Unió 
Europea, Jean-Claude Juncker, després de la 
reunió del Consell Europeu que ha aprovat l’acord 
amb el Regne Unit sobre el Brexit 

Organismes de la 
Unió Europea 

Parcial 

-- Roda de premsa del president del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, després de la reunió del 
Consell Europeu que ha aprovat l’acord amb el 
Regne Unit sobre el Brexit 

Govern de l’Estat Parcial 

27/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

29/11/2018 Tot es mou Atenció als mitjans del vicepresident del Govern 
de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, 
Pere Aragonès, posterior a una reunió amb el 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
per negociar el seu suport als pressupostos 

Govern de Catalunya Parcial 
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30/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

01/12/2018 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, on valora la vaga de fam de Jordi 
Sànchez i Jordi Turull 

Govern de Catalunya Parcial 

02/12/2018 -- Roda de premsa de la consellera de Justícia i 
d’Interior de la Junta d’Andalusia, Rosa Aguilar, 
per fer balanç de l’obertura dels col·legis 
electorals 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

03/12/2018 12-14 Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de la seva visita a Jordi 
Sànchez i Jordi Turull a l’exterior de la presó de 
Lledoners 

Govern de Catalunya Parcial 

04/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

06/12/2018 -- Celebració del 40è aniversari de la Constitució 
espanyola al Congrés dels Diputats 

Corts Generals Total 

07/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

11/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

14/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

20/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

21/12/2018 Els matins Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

30/12/2018 Missatge 
institucional de Cap 
d’Any del President 
de la Generalitat 

Missatge institucional de Cap d’Any del President 
de la Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

 

 

 

Quadre 72. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

05/09/2018 12-14 Roda de premsa de la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, 
per valorar la conferència “El nostre moment” del 
president de la Generalitat de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

09/09/2018 -- Festa de la Rosa del PSOE a Oviedo PSOE Parcial 

11/09/2018 -- Acte “El amor es más fuerte que el odio” de Ciutadans 
amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

19/09/2018 Els matins Roda de premsa del president del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats, Albert Rivera, en 
relació amb la Proposició de llei de garantia d’igualtat 
d’accés i promoció en l’ocupació pública sense 
discriminació per raons lingüístiques 

Ciudadanos Parcial 

20/09/2018 12-14 Concentració davant la seu de la CUP a Barcelona amb 
motiu del primer aniversari del 20S 

CUP Parcial 

Roda de premsa del representant del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular, Xavier García Albiol, per 
valorar la declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari del 20S 

PPC Parcial 

02/10/2018 Tot es mou Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Miquel Iceta, per valorar 
el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en 
el Debat sobre l’orientació política general del Govern 

PSC Parcial 
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04/10/2018 Tot es mou Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, per 
exposar l’acord entre el seu grup parlamentari i el 
Republicà sobre la delegació de vot dels diputats 
suspesos 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Republicà, Sergi Sabrià, per exposar l’acord entre el seu 
grup parlamentari i el de Junts per Catalunya sobre la 
delegació de vot dels diputats suspesos 

ERC Parcial 

05/10/2018 Tot es mou Consell Ciutadà Estatal de Podemos a Madrid Podemos Parcial 

19/10/2018 Tot es mou Atenció als mitjans del portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana del Congrés dels Diputats, Joan 
Tardà, a l’exterior de la presó de Lledoners 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del secretari general de Podemos, 
Pablo Iglesias, a l’exterior de la presó de Lledoners 

Podemos Parcial 

27/10/2018 -- Acte “¡Nunca más! Mai més!” de Ciutadans, en relació 
amb els plens del Parlament dels dies 26 i 27 d’octubre 
del 2017, a Reus 

Ciutadans Parcial 

02/11/2018 Els matins Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Inés Arrimadas, per valorar les peticions 
de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les 
persones processades per l’1-O 

Ciutadans Parcial 

Roda de premsa del diputat Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Vidal 
Aragonès, per valorar les peticions de penes de la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

CUP Parcial 

12-14 Roda de premsa de la portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, per 
valorar les peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat per les persones processades per l’1-O 

PSC Parcial 

Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per 
valorar les peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat per les persones processades per l’1-O 

CAT EN COMÚ Parcial 

11/11/2018 -- Acte “Ara és possible” de Catalunya en Comú i Podem a 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Podem 

13/11/2018 12-14 Roda de premsa de Francesc Homs, Artur Mas, Joana 
Ortega i Irene Rigau, en relació amb la sentència del 
judici del 9N 

PDECAT Parcial 

20/11/2018 12-14 Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Popular del Congrés dels Diputats, Pablo Casado, en 
relació amb la ruptura de l’acord amb el PSOE de 
renovació de la cúpula del CGPJ 

PP Parcial 

24/11/2018 -- Consell Nacional del PSC a Barcelona PSC Parcial 

29/11/2018 Tot es mou Atenció als mitjans de la presidenta del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica 
Albiach, posterior a una reunió amb el vicepresident del 
Govern de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, 
per negociar el seu suport als pressupostos 

CAT EN COMÚ Parcial 

01/12/2018 -- Roda de premsa per anunciar la vaga de fam de Jordi 
Sànchez i Jordi Turull, a càrrec de l’advocat Jordi Pina i 
del doctor Jaume Padrós 

PDECAT Parcial 

02/12/2018 Especial 
informatiu 
Eleccions 
Andalusia 

Nit electoral a la seu de Ciudadanos a Sevilla Ciudadanos Parcial 

Nit electoral a la seu del PP a Sevilla PP Parcial 

Nit electoral a la seu d’Adelante Andalucía a Sevilla Podemos Parcial 

Nit electoral a la seu del PSOE a Sevilla PSOE Parcial 

Nit electoral a la seu de Podemos a Madrid Podemos Parcial 

Nit electoral a la seu de VOX a Sevilla VOX Parcial 
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03/12/2018 12-14 Roda de premsa del candidat de VOX a la Presidència 
de la Junta d’Andalusia, Francisco Serrano, i del secretari 
general del partit, Santiago Abascal, per valorar els 
resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia 

VOX Parcial 

Roda de premsa del secretari general de Ciudadanos, 
José Manuel Villegas, per valorar els resultats de les 
eleccions al Parlament d’Andalusia 

Ciudadanos Parcial 

Roda de premsa del secretari d’Organització del PSOE, 
José Luis Ábalos, per valorar els resultats de les 
eleccions al Parlament d’Andalusia 

PSOE Parcial 

Roda de premsa de la candidata del PSOE a la 
presidència de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, per 
valorar els resultats de les eleccions al Parlament 
d’Andalusia 

PSOE Parcial 

07/12/2018 12-14 Roda de premsa del diputat del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, Carles 
Riera, en relació amb l’operatiu dels Mossos d’Esquadra 
en les manifestacions del 6 de desembre a Girona i 
Terrassa 

CUP Parcial 

10/12/2018 Tot es mou Roda de premsa en relació amb la vaga de fam de Jordi 
Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, a 
càrrec de la portaveu dels presos, Pilar Calvo 

PDECAT Total 

15/12/2018 -- Consell Nacional d’ERC a Barcelona ERC Parcial 

20/12/2018 12-14 Roda de premsa per anunciar la finalització de la vaga de 
fam de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep 
Rull, a càrrec de la portaveu dels presos, Pilar Calvo 

PDECAT Parcial 

 

 

Quadre 73. TV3. Altres retransmissions40 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/2018 -- Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional 
de Catalunya. 
Manifestació 

Manifestació “Fem la República catalana” a la Diagonal 
de Barcelona 

ANC Total 

20/09/2018 Tot es mou Acte “20-S: Hi vam ser i hi tornarem a ser!” de 
commemoració del primer aniversari del 20S, davant la 
seu de la conselleria d’Economia a Barcelona 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

29/09/2018 -- Holi Festival “1-O, ni oblit ni perdó!” organitzat per Arran 
a Barcelona 

Arran Parcial 

-- Manifestació “Por todo lo vivido juntos, por un objetivo 
común. Ven, vívelo y siéntete parte!” organitzada per 
JUSAPOL a Barcelona 

-- Parcial 

12/10/2018 -- Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb 
motiu del 12 d’octubre a Barcelona 

Plataforma 
España somos 
todos 

Total 

15/10/2018 Els matins Ofrena floral al monument i a la tomba del president Lluís 
Companys, amb motiu del 78è aniversari del seu 
afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

16/10/2018 Tot es mou Acte “Un any de vergonya, un any de dignitat” a la plaça 
de Catalunya de Barcelona 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

23/10/2018 12-14 Acte de presentació del Consell Assessor per a l’impuls 
del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent al Palau 
de la Generalitat de Catalunya 

Consell 
Assessor per a 
l’impuls del 
Fòrum Cívic i 
Social per al 
Debat 
Constituent 

Parcial 

  

                                                
40

 Es fan constar les adscripcions de les entitats vinculades al debat polític. 
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02/11/2018 12-14 Roda de premsa del president d’Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri, per valorar les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per 
l’1-O 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

Tot es mou Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Lledoners 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

“Marxa de torxes per Oriol Junqueras i totes les persones 
preses i exiliades polítiques” a Sant Vicenç dels Horts 

-- Parcial 

Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Mas d’Enric 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Puig de les Basses 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

11/11/2018 -- Commemoració del centenari de l’armistici de la Primera 
Guerra Mundial a París 

-- Parcial 

25/11/2018 -- Manifestació “25N. Juntes soscavem l’ordre patriarcal” 
organitzada per Novembre Feminista a Barcelona 

-- Parcial 

08/12/2018 -- Acte de presentació del Consell per la República a 
Brussel·les 

-- Parcial 

14/12/2018 -- La Nit de Santa Llúcia 2018 Òmnium 
Cultural 

Parcial 

18/12/2018 Els matins Vista prèvia del judici de la Causa especial 20907/2017 
al Tribunal Suprem 

-- Parcial 

21/12/2018 Els matins Acte “Consell popular de ministres” organitzat per 
Òmnium Cultural a Barcelona 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

25/12/2018 -- Ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, amb motiu 
del 85è aniversari de la seva mort, al Cementiri de 
Montjuïc 

-- Parcial 
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2. 3/24 

 
Quadre 74. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

26/09/2018 -- Sessió número 3 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del 
Parlament de Catalunya 

Parcial 

02/10/2018 12-14 Sessió número 15 del Ple del Parlament de Catalunya Total 

-- Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Total 

03/10/2018 -- Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Total 

09/10/2018 -- Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Total 

10/10/2018 -- Sessió número 17 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

17/10/2018 -- Sessió número 4 de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya: 
sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els fets ocorreguts 
el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018 

Total 

24/10/2018 -- Sessió número 18 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

07/11/2018 -- Sessió número 19 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

21/11/2018 -- Sessió número 20 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

29/11/2018 -- Sessió número 5 de la Comissió de Justícia del Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

05/12/2018 -- Sessió número 6 de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya Total 

12/12/2018 -- Sessió número 21 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

19/12/2018 -- i 12-14 Sessió número 22 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 

 

Quadre 75. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

05/09/2018 -- Sessió número 3 de la Comissió de Política Territorial i Funció Pública 
del Congrés dels Diputats: compareixença de la ministra Meritxell Batet 
per informar sobre el contingut de la reunió de la Comissió Bilateral 
Estat-Generalitat del 01/08/2018 

Parcial 

12/09/2018 -- Sessió número 139 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

13/09/2018 12-14 Sessió número 140 del ple del Congrés de Diputats Parcial 

18/09/2018 -- Sessió número 26 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

19/09/2018 -- Sessió número 142 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

26/09/2018 -- Sessió número 145 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

09/10/2018 12-14 Sessió número 28 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

10/10/2018 -- Sessió número 147 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

-- Sessió número 47 de la Comissió de Justícia del Congrés dels 
Diputats: compareixença de la ministra Dolores Delgado per informar 
en relació amb la recent difusió de les gravacions del senyor Villarejo 
Pérez 

Parcial 

17/10/2018 -- Sessió número 149 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

23/10/2018 -- Sessió número 46 del Ple del Senat Parcial 

24/10/2018 -- Sessió número 152 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

31/10/2018 -- Sessió número 155 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

-- Sessió número 29 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

08/11/2018 -- Sessió de la comissió d’investigació sobre el finançament dels partits 
polítics del Senat 

Parcial 

14/11/2018 -- Sessió número 157 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

20/11/2018 -- Sessió número 48 del Ple del Senat Parcial 

21/11/2018 -- Sessió número 160 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

11/12/2018 -- Sessió número 49 del Ple del Senat Parcial 

12/12/2018 -- Sessió número 163 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

19/12/2018 -- Sessió número 166 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
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Quadre 76. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

04/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Conferència “El nostre moment” del president de la 
Generalitat de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

05/09/2018 -- Acte de presentació de l’ICAA i de l’ASPCAT de les noves 
mesures de prevenció, cribratge i diagnòstic del Trastorn 
de l’Espectre Alcohòlic Fetal i de suport i atenció als infants 
afectats i a les seves famílies 

Govern de Catalunya Parcial 

06/09/2018 -- Roda de premsa conjunta del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-
Marlaska, posterior a la reunió de la Junta de Seguretat de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

Govern de l’Estat 

-- Roda de premsa del conseller d’Ensenyament, Josep 
Bargalló, de presentació de les principals novetats del curs 
escolar 2018-2019 

Govern de Catalunya Parcial 

07/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

08/09/2018 -- Acte d’inauguració d’un tram de la L10 Sud del Metro de 
Barcelona, amb la presència del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau 

Govern de Catalunya Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

10/09/2018 12-14 Acte d’obertura de l’any judicial des de la seu del Tribunal 
Suprem a Madrid 

Òrgans de govern de 
l’administració de 
justícia 

Parcial 

-- Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat 

Parlament de 
Catalunya 

Total 

Missatge 
instituciona
l del 
President 
amb motiu 
de la Diada 

Missatge institucional del president de la Generalitat amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

-- Roda de premsa de la ministra de Sanitat, Consum i 
Benestar Social, Carmen Montón, entorn de les 
presumptes irregularitats en l’obtenció d’un títol de màster 
de la Universidad Rey Juan Carlos 

Govern de l’Estat Parcial 

11/09/2018 Especial 
informatiu: 
11-S Diada 
Nacional 
de 
Catalunya 

Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, i del vicepresident de la 
Generalitat, Pere Aragonès, a l’exterior de la presó del 
Catllar 

Parlament de 
Catalunya 

Total 

Govern de Catalunya 

12/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Discurs del president Jean-Claude Juncker sobre l’estat de 
la UE davant del Parlament Europeu 

Organismes de la 
Unió Europea 

Parcial 

13/09/2018 12-14 Acte de traspàs de carteres al Ministeri de Sanitat, Consum 
i Benestar Social 

Govern de l’Estat Parcial 

14/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

17/09/2018 12-14 Conferència “Avanzamos” del president del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, a la Casa América de Madrid, on fa 
balanç dels seus primers 100 dies de presidència 

Govern de l’Estat Parcial 

18/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

20/09/2018 -- Declaració institucional del president de la Generalitat amb 
motiu del primer aniversari del 20S 

Govern de Catalunya Total 

21/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

-- Pregó de les festes de La Mercè a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

24/09/2018 12-14 Roda de premsa de la presidenta del Congrés dels 
Diputats, Ana Pastor, posterior a la reunió de la Mesa 
sobre la reforma de la Llei d’estabilitat pressupostaria 

Corts Generals Parcial 
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25/09/2018 12-14 Roda de premsa del president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, per presentar el Pla de Govern de 
la XII legislatura 

Govern de Catalunya Total 

-- Roda de premsa del vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès, per valorar la reunió de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

27/09/2018 12-14 Roda de premsa del ministre de Ciència, Innovació i 
Universitats, Pedro Duque, en relació amb la societat 
instrumental mitjançant la qual va adquirir la seva segona 
residència 

Govern de l’Estat Parcial 

28/09/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Total 

30/09/2018 -- Acte de suport a les persones afectades durant l’1-O al 
Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

01/10/2018 -- Acte de commemoració del primer aniversari de l’1-O a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

-- Declaració institucional del president de la Generalitat, 
Quim Torra, amb motiu del primer aniversari de l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

02/10/2018 -- Roda de premsa de la portaveu del Govern de l’Estat i 
Ministra d’Educació i Formació Professional, María Isabel 
Celáa, per valorar la intervenció del president de la 
Generalitat en el Debat sobre l’orientació política general 
del Govern 

Govern de l’Estat Parcial 

-- Roda de premsa del director general de la Policia, Andreu 
Martínez, en relació amb l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en les concentracions de commemoració de 
l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

05/10/2018 12-14 Roda de premsa conjunta del president de la Generalitat, 
Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, al Palau de 
la Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

08/10/2018 -- Roda de premsa de la presidenta de la Junta d’Andalusia, 
Susana Díaz, posterior a la signatura del decret de 
dissolució del Parlament d’Andalusia i convocatòria 
d’eleccions 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

09/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

11/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

15/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres 
extraordinari sobre el Pla Pressupostari 2019 

Govern de l’Estat Total 

16/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

17/10/2018 -- Conferència “An International Mediation for Catalonia?” del 
president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a la 
Universitat de Ginebra 

Govern de Catalunya Total 

18/10/2018 -- Acte de presentació de l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Patronat de la Sagrada Família per ordenar 
la situació urbanística del temple i millorar la gestió de 
l’entorn 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

19/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Total 

23/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

26/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

27/10/2018 -- Declaració institucional del president de la Generalitat amb 
motiu del primer aniversari dels fets derivats del debat 
general al Parlament de Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 
2017 

Govern de Catalunya Total 

29/10/2018 -- Atenció als mitjans del conseller d’Interior, Miquel Buch, i 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en relació amb una 
operació policial contra els narcopisos al barri del Raval de 
Barcelona 

Govern de Catalunya Total 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

30/10/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Acte de presentació del Consell per la República al Palau 
de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 
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31/10/2018 -- Roda de premsa del director del Servei Català de Trànsit, 
Juli Gendrau, per exposar el dispositiu especial amb motiu 
del pont de Tots Sants 

Govern de Catalunya Total 

02/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

Declaració institucional presidents del Parlament i de la 
Generalitat, Roger Torrent i Quim Torra, en relació amb les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
per les persones processades per l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

Parlament de 
Catalunya 

Declaració institucional de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, en relació amb les peticions de penes de la Fiscalia 
i l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per 
l’1-O 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

06/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

08/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

13/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

14/11/2018 -- Conferència “Catalunya: sobirania, democràcia i llibertat” 
del president de la Generalitat, Quim Torra, convidat per 
Gure Esku Dago a Sant Sebastià 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Roda de premsa del president de la Generalitat, Quim 
Torra, i el lehendakari del Govern basc, Íñigo Urkullu, 
posterior a la seva reunió 

Govern de Catalunya Parcial 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

16/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

-- Roda de premsa de la consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya, Elsa Artadi, per valorar 
la primera reunió de l’Espai de Diàleg, entre el Govern de 
Catalunya i els grups parlamentaris 

Govern de Catalunya Parcial 

17/11/2018 -- XXa Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis a 
Sant Celoni 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

20/11/2018 12-14 Atenció als mitjans del president de Renfe, Isaías Taboas, 
en relació amb l’accident ferroviari de Vacarisses 

Govern de l’Estat Parcial 

12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

23/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Total 

-- Acte de traspàs de carteres a la Conselleria d’Acció 
Exterior de la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Pressa de possessió del nou conseller d’Acció Exterior de 
la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch, al Palau de la 
Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

-- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

25/11/2018 -- Acte institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones 

Govern de Catalunya Total 

-- Roda de premsa del president del Consell Europeu, 
Donald Tusk, i del president de la Unió Europea, Jean-
Claude Juncker, després de la reunió del Consell Europeu 
que ha aprovat l’acord amb el Regne Unit sobre el Brexit 

Organismes de la 
Unió Europea 

Parcial 

-- Roda de premsa del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, després de la reunió del Consell Europeu que ha 
aprovat l’acord amb el Regne Unit sobre el Brexit 

Govern de l’Estat Parcial 

27/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

28/11/2018 -- Roda de premsa de la secretària general de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Laura Pelay, de director del 
Servei Català de la Salut , Adrià Comella, i del director 
gerent de l’Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, 
en relació amb la vaga del personal sanitari d’atenció 
primària 

Govern de Catalunya Parcial 
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29/11/2018 -- Atenció als mitjans del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El 
Homrani, sobre l’acord entre Institut Català de la Salut i 
Metges de Catalunya per desconvocar la vaga del personal 
sanitari d’atenció primària 

Govern de Catalunya Total 

-- Atenció als mitjans del vicepresident del Govern de 
Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès, posterior a una reunió amb el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem per negociar el seu suport 
als pressupostos 

Govern de Catalunya Total 

30/11/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Total 

01/12/2018 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, Quim 
Torra, on valora la vaga de fam de Jordi Sànchez i Jordi 
Turull 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Roda de premsa del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, posterior a la reunió del G20 a Buenos Aires 

Govern de l’Estat Parcial 

02/12/2018 -- Roda de premsa de la consellera de Justícia i d’Interior de 
la Junta d’Andalusia, Rosa Aguilar, per fer balanç de 
l’obertura dels col·legis electorals 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

-- Roda de premsa de la consellera de Justícia i d’Interior de 
la Junta d’Andalusia, Rosa Aguilar, per actualitzar les 
dades parcials de participació a les eleccions al Parlament 
andalús 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques no 
catalanes 

Parcial 

03/12/2018 12-14 Atenció als mitjans del president de la Generalitat, Quim 
Torra, després de la seva visita a Jordi Sànchez i Jordi 
Turull a l’exterior de la presó de Lledoners 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Acte “La Constitució Española de 1978. Vigencia y futuro”, 
organitzat per la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya 

Govern de l’Estat Parcial 

-- Roda de premsa de l’expresident de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i del president del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent, després de la seva reunió a Brussel·les 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

04/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

06/12/2018 -- Celebració del 40è aniversari de la Constitució espanyola 
al Congrés dels Diputats 

Corts Generals Total 

-- Conferència “Catalonia: From the Spanish constitutional 
cage to freedom” del president de la Generalitat, Quim 
Torra, a l’Ajuntament de Ljubljana a Eslovènia 

Govern de Catalunya Total 

07/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

-- Atenció als mitjans del conseller d’Interior, Miquel Buch, en 
relació amb l’accident d’una avioneta a Badia del Vallès 

Govern de Catalunya Total 

-- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en relació amb l’operatiu dels Mossos d’Esquadra 
en les manifestacions del 6 de desembre a Girona i 
Terrassa 

Govern de Catalunya Parcial 

10/12/2018 -- Acte d’entrega dels Premis Nacionals de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

11/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

14/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

-- Roda de premsa del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, després de la reunió del Consell Europeu i la 
Cimera de l’Euro, a Brussel·les 

Govern de l’Estat Total 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre-desembre 2018   
 

128 

20/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu 
de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

-- Intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, en 
els Premis Carles Ferrer Salat que organitza Foment del 
Treball 

Govern de Catalunya Parcial 

-- Intervenció del president del govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, en els Premis Carles Ferrer Salat que organitza 
Foment del Treball 

Govern de l’Estat Parcial 

-- Roda de premsa de la consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya, Elsa Artadi, per valorar 
la reunió entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

-- Roda de premsa de la ministra de Política Territorial i 
Funció Pública del Govern de l’Estat, Meritxell Batet, per 
valorar la reunió entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya 

Govern de l’Estat Parcial 

21/12/2018 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Total 

-- Roda de premsa de la portaveu del Govern de Catalunya, 
Elsa Artadi, per valorar la reunió del Consell de Ministres 
celebrat a Barcelona 

Govern de Catalunya Total 

24/12/2018 Missatge 
de Nadal 
del Rei 
Felip VI 

Missatge de Nadal del rei Felip VI Corona Total 

28/12/2018 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres, 
realitzada pel president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez 

Govern de l’Estat Total 

30/12/2018 Missatge 
instituciona
l de Cap 
d’Any del 
President 
de la 
Generalitat 

Missatge institucional de Cap d’Any del president de la 
Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

 

  

Quadre 77. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

05/09/2018 12-14 Roda de premsa de la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, per 
valorar la conferència “El nostre moment” del president de la 
Generalitat de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

-- Roda de premsa conjunta de Quim Torra i Carles Puigdemont 
posterior a la reunió del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya feta a Brussel·les 

JUNTSxCAT Total 

06/09/2018 -- Acte “¡Nunca más! Mai més!” de Ciutadans, en relació amb els 
plens del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre del 2017, al 
Moll de Bosch i Alsina de Barcelona 

Ciutadans Parcial 

-- Roda de premsa en diferit del secretari general de Podemos, 
Pablo Iglesias, després de la reunió a la Moncloa amb el 
president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez 

Podemos Parcial 

08/09/2018 -- Reunió de la Junta Directiva Nacional PP a Barcelona PP Parcial 

-- Reunió del Comitè Executiu de Ciudadanos a Màlaga Ciudadanos Parcial 

09/09/2018 -- Festa de la Rosa del PSOE a Oviedo PSOE Parcial 

11/09/2018 -- Acte “El amor es más fuerte que el odio” de Ciutadans amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

19/09/2018 -- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats, Albert Rivera, en 
relació amb la Proposició de llei de garantia d’igualtat d’accés i 
promoció en l’ocupació pública sense discriminació per raons 
lingüístiques 

Ciudadanos Parcial 
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20/09/2018 12-14 Concentració davant la seu de la CUP a Barcelona amb motiu 
del primer aniversari del 20S 

CUP Parcial 

Roda de premsa del representant del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular, Xavier García Albiol, per valorar la 
declaració institucional del president de la Generalitat amb 
motiu del primer aniversari del 20S 

PPC Parcial 

21/09/2018 -- Roda de premsa del president del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, per anunciar la seva 
renúncia a ser candidat a les eleccions municipals 2019 

ERC Total 

23/09/2018 -- Festa de la Rosa del PSC a Gavà PSC Parcial 

29/09/2018 -- Atenció als mitjans del membre de la CUP, Carles Riera, en 
relació amb l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant el Holi 
Festival “1-O, ni oblit ni perdó!” organitzat per Arran a 
Barcelona 

CUP Total 

-- Congrés Nacional del PDECAT a Sant Joan de Vilatorrada, 
amb motiu de la commemoració del primer aniversari de l’1-O 

PDECAT Parcial 

02/10/2018 -- Roda de premsa de la diputada del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, Maria 
Sirvent, per valorar el discurs del Quim Torra, en el Debat 
sobre l’orientació política general del Govern 

CUP Parcial 

-- Roda de premsa de la diputada del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, Andrea Levy, per valorar el discurs del 
president de la Generalitat, Quim Torra, en el Debat sobre 
l’orientació política general del Govern  

PPC Parcial 

-- Roda de premsa del diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Joan Josep Nuet, per valorar el 
discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en el 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 

CAT EN COMÚ Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, per valorar el discurs del 
president de la Generalitat, Quim Torra, en el Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

JUNTSxCAT Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Carlos Carrizosa, per valorar el discurs del 
president de la Generalitat, Quim Torra, en el Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Ciutadans Parcial 

-- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Republicà, Sergi Sabrià, per valorar el discurs del president de 
la Generalitat, Quim Torra, en el Debat sobre l’orientació 
política general del Govern 

ERC Parcial 

-- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Miquel Iceta, per valorar el 
discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en el 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 

PSC Parcial 

04/10/2018 -- Roda de premsa de la diputada del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, Maria 
Sirvent, per valorar l’acord entre els grups Junts per Catalunya 
i Republicà sobre la delegació de vot dels diputats suspesos 

CUP Total 

-- Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per valorar 
l’acord entre els grups Junts per Catalunya i Republicà sobre 
la delegació de vot dels diputats suspesos 

CAT EN COMÚ Total 

-- Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Inés Arrimadas, per valorar l’acord entre els grups 
Junts per Catalunya i Republicà sobre la delegació de vot dels 
diputats suspesos 

Ciutadans Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, per exposar l’acord entre el 
seu grup parlamentari i el Republicà sobre la delegació de vot 
dels diputats suspesos 

JUNTSxCAT Total 

-- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Republicà, Sergi Sabrià, per exposar l’acord entre el seu grup 
parlamentari i el de Junts per Catalunya sobre la delegació de 
vot dels diputats suspesos 

ERC Total 

-- Roda de premsa del representant del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular, Xavier García Albiol, per valorar l’acord 
entre els grups Junts per Catalunya i Republicà sobre la 

PPC Total 
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delegació de vot dels diputats suspesos 

08/10/2018 12-14 Roda de premsa del president del PP, Pablo Casado, prèvia a 
la Junta Directiva del PP de Catalunya 

PP Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, per valorar el recurs del 
Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar al TC sobre 
la delegació de vot dels diputats suspesos 

JUNTSxCAT Parcial 

09/10/2018 12-14 Roda de premsa de la diputada del Subgrup Parlamentari del 
Partit, Andrea Levy, sobre la delegació de vot dels diputats 
suspesos 

PPC Parcial 

19/10/2018 -- Atenció als mitjans del portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana del Congrés dels Diputats, Joan 
Tardà, a l’exterior de la presó de Lledoners 

ERC Parcial 

-- Atenció als mitjans del secretari general de Podemos, Pablo 
Iglesias, a l’exterior de la presó de Lledoners 

Podemos Parcial 

22/10/2018 -- Atenció als mitjans del diputat del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya, Antoni Comín, per 
valorar la creació del Consell per la República 

ERC Parcial 

23/10/2018 -- Presentació de la plataforma Sobiranistes de CAT EN COMÚ 
a Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

27/10/2018 -- Acte “¡Nunca más! Mai més!” de Ciutadans, en relació amb els 
plens del Parlament dels dies 26 i 27 d’octubre del 2017, a 
Reus 

Ciutadans Parcial 

01/11/2018 -- Acte “1 any d’injustícia, 1 any de perseverança” d’ERC a 
l’exterior de la presó de Lledoners 

ERC Parcial 

02/11/2018 12-14 Roda de premsa de la portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, per valorar les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per 
les persones processades per l’1-O 

PSC Parcial 

Roda de premsa en diferit del diputat Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Vidal 
Aragonès, per valorar les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per l’1-O 

CUP Parcial 

Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per valorar les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per 
les persones processades per l’1-O 

CAT EN COMÚ Parcial 

04/11/2018 -- Acte d’España Ciudadana a Altsasu Ciudadanos Parcial 

10/11/2018 -- 15è Congrés autonòmic del Partit Popular de Catalunya a 
Sitges 

PPC Parcial 

-- Comitè Federal del PSOE a Fuenlabrada PSOE Parcial 

11/11/2018 -- Acte “Ara és possible” de Catalunya en Comú i Podem a 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Podem 

13/11/2018 12-14 Roda de premsa de Francesc Homs, Artur Mas, Joana Ortega 
i Irene Rigau, en relació amb la sentència del judici del 9N 

PDECAT Parcial 

16/11/2018 -- Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per valorar la 
primera reunió de l’Espai de Diàleg, entre el Govern de 
Catalunya i els grups parlamentaris 

CAT EN COMÚ Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Albert Batet, per valorar la primera reunió de 
l’Espai de Diàleg, entre el Govern de Catalunya i els grups 
parlamentaris 

PDECAT Parcial 

-- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Republicà, Sergi Sabrià, per valorar la primera reunió de 
l’Espai de Diàleg, entre el Govern de Catalunya i els grups 
parlamentaris 

ERC Parcial 

-- Roda de premsa del president del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Miquel Iceta, per valorar la 
primera reunió de l’Espai de Diàleg, entre el Govern de 
Catalunya i els grups parlamentaris 

PSC Parcial 

24/11/2018 -- Consell Nacional del PSC a Barcelona PSC Parcial 
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29/11/2018 -- Atenció als mitjans de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, posterior a una 
reunió amb el vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda, per negociar el seu suport als 
pressupostos 

CAT EN COMÚ Parcial 

01/12/2018 -- Roda de premsa per anunciar la vaga de fam de Jordi 
Sànchez i Jordi Turull, a càrrec de l’advocat Jordi Pina i del 
doctor Jaume Padrós 

PDECAT Parcial 

02/12/2018 Especial 
informatiu 
Eleccions 
Andalusia 

Nit electoral a la seu de Ciudadanos a Sevilla Ciudadanos Parcial 

Nit electoral a la seu del PP a Sevilla PP Parcial 

Nit electoral a la seu d’Adelante Andalucía a Sevilla Podemos Parcial 

Nit electoral a la seu del PSOE a Sevilla PSOE Parcial 

Nit electoral a la seu de Podemos a Madrid Podemos Parcial 

Nit electoral a la seu de VOX a Sevilla VOX Parcial 

03/12/2018 12-14 Roda de premsa del candidat de VOX a la Presidència de la 
Junta d’Andalusia, Francisco Serrano, i del secretari general 
del partit, Santiago Abascal, per valorar els resultats de les 
eleccions al Parlament d’Andalusia 

VOX Parcial 

Roda de premsa del secretari general de Ciudadanos, José 
Manuel Villegas, per valorar els resultats de les eleccions al 
Parlament d’Andalusia 

Ciudadanos Parcial 

Roda de premsa del secretari d’organització del PSOE, José 
Luis Ábalos, per valorar els resultats de les eleccions al 
Parlament d’Andalusia 

PSOE Parcial 

Roda de premsa de la candidata del PSOE a la presidència de 
la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, per valorar els resultats de 
les eleccions al Parlament d’Andalusia 

PSOE Parcial 

-- Roda de premsa de l’expresident de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i del president del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent, després de la seva reunió a Brussel·les 

PDECAT Parcial 

-- Roda de premsa del president del PP, Pablo Casado, per 
valorar els resultats de les eleccions al Parlament d’Andalusia 

PP Parcial 

04/12/2018 -- Roda de premsa del secretari d’organització del PSOE, José 
Luis Ábalos, per valorar els resultats de les eleccions al 
Parlament d’Andalusia 

PSOE Parcial 

05/12/2018 -- Acte “40 años de constitucionalismo” organitzat per Ciutadans 
a l’Auditori del Conservatori del Liceu de Barcelona 

Ciutadans Parcial 

07/12/2018 12-14 Roda de premsa del diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, Carles Riera, 
en relació amb l’operatiu dels Mossos d’Esquadra en les 
manifestacions del 6 de desembre a Girona i Terrassa 

CUP Parcial 

09/12/2018 -- Roda de premsa d’Inés Arrimadas, en relació amb l’operatiu 
dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions del 6 de 
desembre a Girona i Terrassa 

Ciutadans Parcial 

10/12/2018 -- Presentació de la candidatura d’Ernest Maragall a l’alcaldia de 
Barcelona a les eleccions municipals 2019 

ERC Parcial 

15/12/2018 -- Consell Nacional d’ERC a Barcelona ERC Parcial 

17/12/2018 -- Roda de premsa en relació amb la vaga de fam de Jordi 
Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, a càrrec de 
l’advocat Jordi Pina i de la portaveu dels presos, Pilar Calvo 

PDECAT Parcial 

20/12/2018 -- Roda de premsa de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Maria 
Sirvent a Ginebra, per exposar la demanda al Comitè de Drets 
Humans de les Nacions Unides  

PDECAT Total 

ERC 

CUP 

12-14 Roda de premsa per anunciar la finalització de la vaga de fam 
de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, a 
càrrec de la portaveu dels presos, Pilar Calvo 

PDECAT Parcial 

21/12/2018 12-14 Roda de premsa de la portaveu de l’Executiva i secretària de 
Formació de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en relació amb les 
mobilitzacions de protesta per la celebració de la reunió del 
Consell de Ministres a Barcelona 

Ciudadanos Parcial 

-- Roda de premsa del president del PPC, Alejandro Fernández, 
en relació amb les mobilitzacions de protesta per la celebració 
de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona 

PPC Parcial 
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Quadre 78. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de candidatures a l’Ajuntament de 
Barcelona que no es presenten sota les sigles de cap partit 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

25/09/2018 -- Presentació de la candidatura de Manuel Valls a l’alcaldia de 
Barcelona a les eleccions municipals 2019 

Barcelona 
Capital Europea 

Parcial 

 

 

 

Quadre 79. 3/24. Altres retransmissions41 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/2018 -- Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu: 11-S 
Diada Nacional 
de Catalunya. 
Manifestació 

Manifestació “Fem la República catalana” a la Diagonal 
de Barcelona 

ANC Total 

20/09/2018 -- Acte “20-S. Hi vam ser i hi tornarem a ser!” de 
commemoració del primer aniversari del 20S, davant la 
seu de la conselleria d’Economia a Barcelona 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

29/09/2018 -- Holi Festival “1-O, ni oblit ni perdó!” organitzat per Arran 
a Barcelona 

Arran Parcial 

-- Manifestació “Por todo lo vivido juntos, por un objetivo 
común. Ven, vívelo y siéntete parte” organitzada per 
JUSAPOL a Barcelona 

-- Parcial 

06/10/2018 -- Roda de premsa de la presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzie, posterior al Ple extraordinari del Secretariat 
Nacional de l’ANC 

ANC Parcial 

11/10/2018 -- Judici per la gestió de Catalunya Caixa a l’Audiència de 
Barcelona 

-- Parcial 

12/10/2018 -- Manifestació “Barcelona, garante de la Hispanidad” amb 
motiu del 12 d’octubre a Barcelona 

Plataforma 
España somos 
todos 

Total 

15/10/2018 -- Ofrena floral al monument i a la tomba del president Lluís 
Companys, amb motiu del 78è aniversari del seu 
afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

16/10/2018 -- Acte “Un any de vergonya, un any de dignitat” a la plaça 
de Catalunya de Barcelona 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

23/10/2018 12-14 Acte de presentació del Consell Assessor per a l’impuls 
del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent al Palau 
de la Generalitat de Catalunya 

Consell 
Assessor per a 
l’impuls del 
Fòrum Cívic i 
Social per al 
Debat 
Constituent 

Total 

27/10/2018 -- Convenció Fundacional de la Crida Nacional a Manresa Crida Nacional 
per la República 

Parcial 
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02/11/2018 12-14 Roda de premsa del president d’Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri, per valorar les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per 
l’1-O 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

-- Roda de premsa de la presidenta de l’ANC, Elisenda 
Paluzie, per valorar les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per 
l’1-O 

ANC Parcial 

-- “Marxa de torxes per Oriol Junqueras i totes les persones 
preses i exiliades polítiques” a Sant Vicenç dels Horts 

-- Parcial 

-- Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Lledoners 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

-- Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Mas d’Enric 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

-- Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Puig de les Basses 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

11/11/2018 -- Commemoració del centenari de l’armistici de la Primera 
Guerra Mundial a París 

-- Parcial 

25/11/2018 -- Manifestació “25N. Juntes soscavem l’ordre patriarcal” 
organitzada per Novembre Feminista a Barcelona 

-- Parcial 

08/12/2018 -- Acte de presentació del Consell per la República a 
Brussel·les 

-- Parcial 

13/12/2018 -- Presentació d’un manifest de suport a Carme Forcadell 
impulsat pels altres expresidents del Parlament de 
Catalunya 

-- Total 

18/12/2018 -- Vista prèvia del judici de la Causa especial 20907/2017 
al Tribunal Suprem 

-- Total 

21/12/2018 12-14 Acte “Consell popular de ministres” organitzat per 
Òmnium Cultural a Barcelona 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

-- Manifestació “21D. Tombem el Règim. Pels drets socials 
i polítics, per l’autodeterminació, contra la repressió” 
organitzada per la Comissió 21 de desembre 

Comissió 21D Parcial 

22/12/2018 -- Acte “Sabem on anem” de l’Assemblea Nacional 
Catalana al Fòrum de Barcelona 

ANC Parcial 

25/12/2018 -- Ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, amb motiu 
del 85è aniversari de la seva mort, al Cementiri de 
Montjuïc 

-- Parcial 

29/12/2018 -- Acte suport a les persones empresonades a la presó de 
Lledoners organitzat per l’Associació Messies 
Participatiu de Barcelona 

-- Parcial 
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3. Catalunya Ràdio 

 
 
Quadre 80. Catalunya Ràdio. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de 
Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

03/10/2018 El matí de Catalunya Ràdio Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 

Parcial 

12/12/2018 El matí de Catalunya Ràdio Sessió número 21 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 

 

Quadre 81. Catalunya Ràdio. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres 
legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

18/09/2018 El matí de Catalunya Ràdio Sessió número 26 de la Comissió d’Investigació sobre el 
presumpte finançament il·legal del Partit Popular del 
Congrés dels Diputats 

Parcial 

21/11/2018 El matí de Catalunya Ràdio Sessió número 160 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

12/12/2018 El matí de Catalunya Ràdio Sessió número 163 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

 

 

Quadre 82. Catalunya Ràdio. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

10/09/2018 Catalunya vespre. 
Especial Diada 

Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya a l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

Missatge institucional del president de la 
Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

11/09/2018 Catalunya vespre. 
Edició especial amb 
motiu de la Diada 

Roda de premsa de la ministra de Sanitat, 
Consum i Benestar Social, Carmen Montón, on 
anuncia la seva dimissió al càrrec 

Govern de l’Estat Total 

20/09/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari del 
20S 

Govern de Catalunya Total 

01/10/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial 1-O, un 
any després 

Acte de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu del primer 
aniversari de l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

02/10/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Roda de premsa del director general de la Policia, 
Andreu Martínez, en relació amb l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en les concentracions de 
commemoració de l’1-O 

Govern de Catalunya Parcial 

05/10/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Roda de premsa conjunta del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere 
Aragonès, al Palau de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 

27/10/2018 El suplement Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari dels 
fets derivats del debat general al Parlament de 
Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 

Govern de Catalunya Total 
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02/11/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial informatiu 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

Catalunya migdia 
(informatiu) 

Declaració institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, en relació amb les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat per les persones processades per l’1-O 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

Declaració institucional presidents del Parlament i 
la Generalitat, Roger Torrent i Quim Torra, en 
relació amb les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

Parlament de 
Catalunya 

20/11/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, i del conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en relació 
amb l’accident ferroviari de Vacarisses 

Govern de Catalunya Parcial 

Catalunya migdia 
(informatiu) 

Atenció als mitjans de la presidenta d’ADIF, Isabel 
Pardo de Vera, en relació amb l’accident ferroviari 
de Vacarisses 

Govern de l’Estat Parcial 

01/12/2018 El suplement Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, on valora la vaga de fam de Jordi 
Sànchez i Jordi Turull 

Govern de Catalunya Parcial 

20/12/2018 Catalunya vespre 
Especial 

Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en els Premis Carles Ferrer Salat que 
organitza Foment del Treball 

Govern de Catalunya Parcial 

Intervenció del president del govern de l’Estat, 
Pedro Sánchez, en els Premis Carles Ferrer Salat 
que organitza Foment del Treball 

Govern de l’Estat Parcial 

Roda de premsa de la consellera de la 
Presidència i portaveu del Govern de Catalunya, 
Elsa Artadi, per valorar la reunió entre el Govern 
de l’Estat i el Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

Roda de premsa de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública del Govern de l’Estat, 
Meritxell Batet, per valorar la reunió entre el 
Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya 

Govern de l’Estat Parcial 

21/12/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial informatiu 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

30/12/2018 Missatge 
institucional de Cap 
d’Any del President 
de la Generalitat 

Missatge institucional de Cap d’Any del president 
de la Generalitat 

Govern de Catalunya Total 

 

 

Quadre 83. Catalunya Ràdio. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de 
grups parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

10/09/2018 Catalunya 
vespre. Especial 
Diada 

Connexió en directe amb l’emissió del 3/24 on 
s’entrevista Carles Puigdemont 

PDECAT Parcial 

11/09/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
11 de setembre 

Acte “El amor es más fuerte que el odio” de Ciutadans 
amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

Ciutadans Parcial 

02/11/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
informatiu 

Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per 
valorar les peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat per les persones processades per l’1-O 

CAT EN COMÚ Parcial 

21/12/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
informatiu 

Roda de premsa de la portaveu de l’Executiva i 
Secretària de Formació de Ciudadanos, Inés Arrimadas, 
en relació amb les mobilitzacions de protesta per la 
celebració de la reunió del Consell de Ministres a 
Barcelona 

Ciudadanos Parcial 
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Quadre 84. Catalunya Ràdio. Altres retransmissions42 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
11 de setembre 

Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu: 
Diada Nacional 
de Catalunya 

Manifestació “Fem la República catalana” a la Diagonal 
de Barcelona 

ANC Total 

01/10/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
1-O, un any 
després 

Atenció als mitjans del vicepresident d’Òmnium Cultural, 
Marcel Mauri, en relació amb el primer aniversari de l’1-O 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

02/11/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
informatiu 

Roda de premsa del president d’Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri, per valorar les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones processades per 
l’1-O 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

08/12/2018 El suplement Acte de presentació del Consell per la República a 
Brussel·les 

-- Parcial 

14/12/2018 Catalunya 
vespre 
(informatiu) 

La Nit de Santa Llúcia 2018 Òmnium 
Cultural 

Parcial 

18/12/2018 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Vista prèvia del judici de la Causa especial 20907/2017 
al Tribunal Suprem 

-- Parcial 

21/12/2018 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
informatiu 

Acte “Consell popular de ministres” organitzat per 
Òmnium Cultural a Barcelona 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 
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4. TVE Catalunya 

 
 

Quadre 85. TVE Catalunya. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

02/10/2018 Vespre 24 Roda de premsa de la portaveu del Govern de l’Estat i 
Ministra d’Educació i Formació Professional, María Isabel 
Celáa, per valorar la intervenció del president de la 
Generalitat en el Debat sobre l’orientació política general 
del Govern 

Govern de l’Estat Parcial 

30/10/2018 Vespre 24 Acte de presentació del Consell per la República al Palau 
de la Generalitat 

Govern de Catalunya Parcial 
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5. 8tv 

 
Quadre 86. 8tv. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

10/09/2018 La nit a 8tv Missatge institucional del president de la Generalitat amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

20/12/2018 La nit a 8tv Intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, en 
els Premis Carles Ferrer Salat que organitza Foment del 
Treball 

Govern de Catalunya Parcial 

Intervenció del president del Govern de l’Estat, Pedro 
Sánchez, en els Premis Carles Ferrer Salat que organitza 
Foment del Treball 

Govern de l’Estat Parcial 

Roda de premsa de la consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de Catalunya, Elsa Artadi, per valorar 
la reunió entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

Roda de premsa de la ministra de Política Territorial i 
Funció Pública del Govern de l’Estat, Meritxell Batet, per 
valorar la reunió entre el Govern de l’Estat i el Govern de 
Catalunya 

Govern de l’Estat Parcial 

 

 

Quadre 87. 8tv. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

04/10/2018 La nit a 8tv Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Inés Arrimadas, per valorar l’acord entre els grups 
Junts per Catalunya i Republicà sobre la delegació de vot dels 
diputats suspesos 

Ciutadans Parcial 
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6. RAC1 

 
Quadre 88. RAC1. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

03/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 16 del Ple del Parlament de Catalunya: Debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

Parcial 

10/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 17 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

07/11/2018 El món a RAC1 Sessió número 19 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

12/12/2018 El món a RAC1 Sessió número 21 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

19/12/2018 El món a RAC1 Sessió número 22 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 

 

Quadre 89. RAC1. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres 
legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

11/09/2018 Especial 
informatiu: 
Diada Nacional 
de Catalunya 
RAC1 

Sessió número 43 del Ple del Senat Parcial 

12/09/2018 El món a RAC1 Sessió número 139 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

18/09/2018 El món a RAC1 Sessió número 26 de la Comissió d’Investigació sobre el presumpte 
finançament il·legal del Partit Popular del Congrés dels Diputats 

Parcial 

19/09/2018 El món a RAC1 Sessió número 142 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

26/09/2018 El món a RAC1 Sessió número 145 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

10/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 147 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

17/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 149 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

24/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 152 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

31/10/2018 El món a RAC1 Sessió número 155 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

14/11/2018 El món a RAC1 Sessió número 157 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

21/11/2018 El món a RAC1 Sessió número 160 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

12/12/2018 El món a RAC1 Sessió número 163 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

19/12/2018 El món a RAC1 Sessió número 166 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

 

 

Quadre 90. RAC1. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut Govern o institució Abast 

03/09/2018 El món a RAC1 Connexió en directe amb l’emissió de la Cadena 
SER on s’entrevista Pedro Sánchez 

Govern de l’Estat Parcial 

Connexió en directe amb l’emissió de TV3 on 
s’entrevista Quim Torra 

Govern de Catalunya Parcial 

10/09/2018 El món a RAC1 Roda de premsa de la ministra de Sanitat, 
Consum i Benestar Social, Carmen Montón, 
entorn de les presumptes irregularitats en 
l’obtenció d’un títol de màster de la Universidad 
Rey Juan Carlos 

Govern de l’Estat Parcial 

No ho sé Missatge institucional del president de la 
Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Govern de Catalunya Total 

11/09/2018 No ho sé. Especial 
Diada Nacional de 
Catalunya 

Roda de premsa de la ministra de Sanitat, 
Consum i Benestar Social, Carmen Montón, on 
anuncia la seva dimissió al càrrec 

Govern de l’Estat Total 

20/09/2018 El món a RAC1 Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari del 
20S 

Govern de Catalunya Total 
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01/10/2018 El món a RAC1. 
Especial 1-O, un 
any després 

Acte de commemoració del primer aniversari de 
l’1-O a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

Govern de les 
administracions locals 
catalanes 

Parcial 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu del primer 
aniversari de l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

02/10/2018 El món a RAC1 Roda de premsa del director general de la Policia, 
Andreu Martínez, en relació amb l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en les concentracions de 
commemoració de l’1-O 

Govern de Catalunya Parcial 

27/10/2018 Via lliure Declaració institucional del president de la 
Generalitat amb motiu del primer aniversari dels 
fets derivats del debat general al Parlament de 
Catalunya del 26 i 27 d’octubre de 2017 

Govern de Catalunya Total 

02/11/2018 14/15 Declaració institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, en relació amb les 
peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat per les persones processades per l’1-O 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

02/11/2018 El món a RAC1. 
Especial informatiu 

Declaració institucional presidents del Parlament i 
la Generalitat, Roger Torrent i Quim Torra, en 
relació amb les peticions de penes de la Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

Govern de Catalunya Total 

Parlament de 
Catalunya 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de l’Estat Parcial 

06/12/2018 El món a RAC1 Celebració del 40è aniversari de la Constitució 
espanyola al Congrés dels Diputats 

Corts Generals Parcial 

19/12/2018 El món a RAC1 Atenció als mitjans de la vicepresidenta del 
Govern de l’Estat, Carmen Calvo, en relació amb 
l’assassinat de Laura Luengo, als passadissos del 
Congrés dels Diputats 

Govern de l’Estat Parcial 

20/12/2018 No ho sé Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en els Premis Carles Ferrer Salat que 
organitza Foment del Treball 

Govern de Catalunya Parcial 

Intervenció del president del govern de l’Estat, 
Pedro Sánchez, en els Premis Carles Ferrer Salat 
que organitza Foment del Treball 

Govern de l’Estat Parcial 

Roda de premsa de la consellera de la 
Presidència i portaveu del Govern de Catalunya, 
Elsa Artadi, per valorar la reunió entre el Govern 
de l’Estat i el Govern de Catalunya 

Govern de Catalunya Parcial 

Roda de premsa de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública del Govern de l’Estat, 
Meritxell Batet, per valorar la reunió entre el 
Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya 

Govern de l’Estat Parcial 

30/12/2018 Missatge 
institucional de Cap 
d’Any del President 
de la Generalitat 

Missatge institucional de Cap d’Any del president 
de la Generalitat 

Govern de Catalunya Total 
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Quadre 91. RAC1. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

12/09/2018 El món a RAC1 Atenció als mitjans del president del PP, Pablo Casado, 
entorn de les presumptes irregularitats en l’obtenció d’un 
títol de màster de la Universidad Rey Juan Carlos 

PP Parcial 

02/11/2018 El món a RAC1. 
Especial 
informatiu 

Roda de premsa de la portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, per 
valorar les peticions de penes de la Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat per les persones processades per l’1-O 

PSC Parcial 

Roda de premsa de la presidenta del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Inés Arrimadas, per valorar les peticions 
de penes de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les 
persones processades per l’1-O 

Ciutadans Parcial 

Roda de premsa del diputat Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Vidal 
Aragonès, per valorar les peticions de penes de la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

CUP Parcial 

10/11/2018 Via lliure 15è Congrés autonòmic del Partit Popular de Catalunya a 
Sitges 

PPC Parcial 

02/12/2018 Via lliure Atenció als mitjans de la candidata del PSOE a la 
presidència de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, 
després d’exercir el seu dret a vot 

PSOE Parcial 

Especial 
eleccions 
andaluses  

Nit electoral a la seu de Ciudadanos a Sevilla Ciudadanos Parcial 

Nit electoral a la seu de Podemos a Madrid Podemos Parcial 

Nit electoral a la seu de VOX a Sevilla VOX Parcial 

Nit electoral a la seu del PP a Madrid PP Parcial 

Nit electoral a la seu del PP a Sevilla PP Parcial 

Nit electoral a la seu del PSOE a Sevilla PSOE Parcial 
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Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/2018 El món a RAC1 Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial informatiu: 
Diada Nacional de 
Catalunya RAC1 

Manifestació “Fem la República catalana” a la 
Diagonal de Barcelona 

ANC Total 

02/11/2018 El món a RAC1. 
Especial informatiu 

Roda de premsa del president d’Òmnium Cultural, 
Marcel Mauri, per valorar les peticions de penes de la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per les persones 
processades per l’1-O 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

No ho sé 
(informatiu) 

Concentració en commemoració d’un any de 
l’empresonament de diversos representants polítics, a 
l’exterior de la presó de Lledoners 

Assemblea en 
Defensa de les 
Institucions 
Catalanes 

Parcial 

18/12/2018 El món a RAC1 Vista prèvia del judici de la Causa especial 
20907/2017 al Tribunal Suprem 

-- Parcial 
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 Es fan constar les adscripcions de les entitats vinculades al debat polític. 
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