
 

 

ACORD 43/2020, de 30 d’abril, del Ple del  
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

 
 
Aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio durant el període  maig – desembre del 2019 
 
 
D’acord amb les funcions que la normativa vigent li atribueix, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) elabora informes sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a 
la ràdio. 
 
Des de l’any 2002 fins a l’actualitat, els informes sobre l’observança del pluralisme han 
anat evolucionant tant pel que fa a estructura com a mètode d’estudi.   
 
A partir de l’any 2018 s’incorporen modificacions en el sistema de seguiment de 
l’observança del pluralisme polític que du a terme el CAC, modificacions que se centren 
bàsicament en: l’anàlisi de la informació inclosa en els informatius diaris de ràdio i de 
televisió es realitza a partir d’una mostra dels continguts emesos, configurada tenint en 
compte criteris de mostreig probabilístic aleatori simple, estratificat per cada mitjà; el 
període d’anàlisi és un quadrimestre natural, oferint així una visió més global sobre el 
pluralisme polític als mitjans analitzats. 
 
Amb aquests criteris, l’Àrea de Continguts ha elaborat l’Informe i71/2020 sobre 
l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el període maig- 
desembre del 2019. 
 
L’informe recull el resultat de l’anàlisi d’una mostra estadísticament representativa dels 
informatius diaris de TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1; la presència d’actors 
polítics en els magazins i altres espais informatius emesos per aquests mitjans i pel 3/24. 
Pel que fa a aquests formats de programes, se n’analitza la totalitat de les emissions, atès 
que la menys quantitat de dades no afavoreix l’establiment d’una mostra. 
 
Tenint en compte aquest doble àmbit d’anàlisi en funció del format d’emissió, pel que fa al 
contingut dels informatius diaris l’informe dona resposta a tres qüestions en relació amb el 
pluralisme polític: qui parla, és a dir, quina és la presència de les agrupacions d’actors 
polítics en termes de temps de paraula en el conjunt de la mostra; de què es parla, 
relacionant quins són els temes de l’actualitat política que han obtingut més atenció 
informativa en els mitjans analitzats; qui parla de què, és a dir, es mostra quin és el marc 
de significat en el qual operen les agrupacions polítiques amb temps de paraula 
relacionant el subjecte (les agrupacions polítiques) amb els temes en els quals intervenen. 
Atès que l’anàlisi dels informatius diaris es realitza sobre la base d’un mostreig estadístic, 
la informació referent al temps de paraula es presenta en l’àmbit d’agrupació (no de 
manera individual) i sempre segons valors relatius. Les dades referents a temps de notícia, 
també se serveixen com a magnituds relatives. 
 
Quant a les entrevistes, se n’analitza la freqüència d’intervencions de les persones 
entrevistades, de les quals es fa constar el rol en relació amb el qual intervenen. En el cas 
dels espais de debat, a més, s’inclou el tema abordat.  
 
Altrament, l’informe aporta una anàlisi del pluralisme des de la visió de gènere, transversal 
a totes les formes d’intervenció. 
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Els trets principals de la informació aportada configuren un resum executiu de l’informe, 
amb les dades desagregades per cada mitjà. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta, per 3 
vots a favor amb 1 d’ells concurrent i 1 vot en contra amb vot particular, el següent 
 
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 
durant el període maig-desembre del 2019, que s’incorpora com a annex i part integrant 
d’aquest acord. 

 
2. Trametre l’acord i l’informe al president i a la Mesa del Parlament i als membres de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al 
secretari de Comunicació del Govern, als responsables dels prestadors analitzats, i a la 
presidenta de l’Institut Català de les Dones. 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2020 
 
 
 
 
 
Roger Loppacher i Crehuet     Daniel Sirera Bellés 
President       Conseller secretari 
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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 / Catalunya nit de Catalunya 

Ràdio, L’informatiu migdia de TVE Catalunya i 14/15 i No ho sé de RAC1, entre l’1 de 

maig i el 31 de desembre. 

 

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, Catalunya 

Ràdio i RAC1 entre l’1 de maig i el 31 de desembre. 

 

També s’analitzen les retransmissions i connexions, íntegres o parcials, 

corresponents a 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 i connexions, 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 (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. 
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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); al capítol 3 s’hi 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’hi inclou el tema abordat. En aquest capítol també s’hi fan constar les 

retransmissions  i connexions corresponents a 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); 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

16 

els altres tres ofereixen la relació de totes les intervencions d’actors polítics segons el 

format (entrevistes i debats) i la relació completa de les retransmissions i connexions 

(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 

dels informatius diaris TN migdia (1), TN vespre (6), Catalunya migdia (7) i Catalunya 

vespre / Catalunya nit (38), que es tracten al capítol 4. 

 

Quadre 1. Nombre de notícies i inserts analitzats durant el període maig-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 1038 2272 

TN vespre 21:00-21:45 782 1726 

Catalunya Ràdio 

Catalunya migdia 14:00-14:30 1025 1706 

Catalunya vespre / 
Catalunya nit 

21:00-22:00 793 1506 

TVE Catalunya L’informatiu migdia 14:00-14:25 868 1739 

RAC1 
14/15 14:00-14:15 1090 1725 

No ho sé 20:30-21:00 717 1024 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

17 

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 període maig-desembre 

Canal/emissora Nom del programa 
Dia i horari 

habitual d’emissió 
(aprox.) 

Nombre 
de 

programes 

TV3 10N: El debat electoral (Eleccions al Congrés dels 

Diputats)2 
Dm. 22.00-1.00 1 

12-143 Dl.-Dv. 12:00-14:00 37 

E19 El Debat (Eleccions al Parlament Europeu)2 Dm. 22.00-00.15 1 

E19 El Debat. Barcelona (Eleccions municipals a 
Barcelona)2 

Dm. 22.00-1.00 1 

El judici del procés - La sentència - Avanç informatiu 3 Dl. 20.00-21.00 1 

El judici del procés - La sentència - Especial informatiu3 Dl. 13.15-14.15 1 

El judici del procés - La sentència - Les reaccions3 Dl. 16.45-19.45 1 

Els matins4 Dl.-Dv. 08:40-12:00 138 

Entrevista al president de la Generalitat Dj. 22.00-00.00 1 

Especial informatiu 11-S. El matí de la Diada3 Dc. 12.00-14.30 1 

Especial informatiu 11-S. La manifestació de la Diada3 Dc. 16.00-18.45 1 

Especial informatiu 11-S. L’anàlisi3 Dc. 18.45-20.45 1 

Especial informatiu 26-O. La manifestació contra la 
sentència3 

Ds. 16.45-19.15 1 

Especial informatiu 26-O. L’anàlisi3 Ds. 19.15-20.45 1 

Especial informatiu 27-O. Manifestació a Barcelona 
convocada per Societat Civil Catalana3 

Dg. 12.00-14.30 1 

Especial informatiu Eleccions Generals3 Dg. 18.45-1.00 1 

Especial informatiu. Investidura Pedro Sánchez3 Dj. 13.15-15.45 1 

Especial informatiu. Ple de Constitució de l’Ajuntament 
de Barcelona3 

Ds. 16.45-19.45 1 

FAQS Ds. 22.00-02:00 28 

La prèvia del debat e19 (Eleccions municipals a 
Barcelona)3 

Dm. 20.15-21.00 1 

Més 324. Especial inici de campanya 3 Dc. 0.15-1.15 1 

Més 324. Especial el debat (Eleccions al Parlament 
Europeu) 3 

Dj. 23.55-0.45 1 

Més 324. Especial postdebat (Eleccions municipals a 
Barcelona) 3 

Dc. 0.45-1.45 1 

Notícies 3/24 (Directe Aldarulls) 3 Dv. 23.00-23.20 1 

Notícies 3/24 (Directe Manifestació) 3 Dv. 17.15-18.30 2 

Notícies 3/24. Especial constitució Ajuntaments 3 Ds. 10.30-13.00 1 

Notícies 3/24. Especial informatiu (amb motiu de les 
“marxes llibertat”) 3 

Ds. 20.00-20.30 1 

Planta baixa Dl-Dv. 11.50-14.00 66 

Quatre Gats Dg. 22:00.23:00 3 

TN comarques. Especial constitució Ajuntaments 3 Ds. 13.00-14.30 1 

Tot es mou Dl.-Dv 16:40-20:15 136 

Total TV3 434 

  

                                                
2
 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 

3
 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 

4
 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
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3/24 10N: El debat electoral (Eleccions al Congrés dels 
Diputats)5 

Dm. 22.00-1.00 1 

12-146 Dl.-Dv. 12:00-14:00 36 

E19 El Debat (Eleccions al Parlament Europeu)5 Dm. 22.00-00.15 1 

E19 El Debat. Barcelona (Eleccions municipals a 
Barcelona) 5 

Dm. 22.00-1.00 1 

El judici del procés - La sentència - Avanç informatiu 6 Dl. 20.00-21.00 1 

El judici del procés - La sentència - Especial informatiu6 Dl. 13.15-14.15 1 

El judici del procés - La sentència - Les reaccions6 Dl. 16.45-19.45 1 

Especial informatiu 11-S. El matí de la Diada6 Dc. 12.00-14.30 1 

Especial informatiu 11-S. La manifestació de la Diada6 Dc. 16.00-18.45 1 

Especial informatiu 11-S. L’anàlisi6 Dc. 18.45-20.45 1 

Especial informatiu 26-O. La manifestació contra la 
sentència6 

Ds. 16.45-19.15 1 

Especial informatiu 26-O. L’anàlisi6 Ds. 19.15-20.45 1 

Especial informatiu 27-O. Manifestació a Barcelona 
convocada per Societat Civil Catalana6 

Dg. 12.00-14.30 1 

Especial informatiu Eleccions Generals6 Dg. 18.45-1.00 1 

Especial informatiu. Investidura Pedro Sánchez6 Dj. 13.15-15.45 1 

Especial informatiu. Ple de Constitució de l’Ajuntament 
de Barcelona6 

Ds. 16.45-19.45 1 

La prèvia del debat e19 (Eleccions al Parlament 

Europeu) 
Dm. 20.30-21.00 1 

La prèvia del debat e19 (Eleccions municipals a 
Barcelona)6 

Dc. 20.15-21.00 1 

Més 324 Dl.-dj. 22:00-23:30 132 

Més 324. Especial des del Parlament Europeu Dm. 22.00-23.30 1 

Més 324. Especial inici de campanya 6 Dc. 0.15-1.15 1 

Més 324. Especial el debat (Eleccions al Parlament 
Europeu) 6 

Dj. 23.55-0.45 1 

Més 324. Especial postdebat (Eleccions municipals a 
Barcelona) 6 

Dc. 0.45-1.45 1 

Notícies 3/24 (Directe Aldarulls) 6 Dv. 23.00-23.20 1 

Notícies 3/24 (Directe Manifestació) 6 Dv. 17.15-18.30 2 

Notícies 3/24. Especial constitució Ajuntaments 6 Ds. 10.30-13.00 1 

Notícies 3/24. Especial informatiu (amb motiu de les 
“marxes llibertat”) 6 

Ds. 20.00-20.30 1 

TN comarques. Especial constitució Ajuntaments 6 Ds. 13.00-14.30 1 

Total 3/24 195 

Catalunya Ràdio 10N: El debat electoral (Eleccions al Congrés dels 
Diputats)5 

Dm. 22.00-1.00 1 

Catalunya migdia7 Dl.-dv. 15:00-16:00 139 

Catalunya migdia. Especial constitució Ajuntaments Ds. 13.00-15.00 1 

Catalunya migdia. Especial segon debat d’investidura Dj. 13.30-16.00 1 

Catalunya migdia. Especial sentència judici del procés Dl. 14.00-19.00 1 

Catalunya nit 7 Dl.-dv. 22:00-23:00 75 

Catalunya nit. Especial 11-S Dc. 19.00-23.00 1 

Catalunya nit. Especial sentència judici del procés Dl. 19.00-00.00 1 

Catalunya vespre 7 Dl.-dv. 22:00-23:00 53 

Catalunya vespre. Especial incendi forestal Ribera 
d’Ebre 

Dc. 17.00-19.00 1 

Catalunya vespre. Especial inici de campanya Dj. 22.20-00.00 1 

Debat candidatures a l’alcaldia de Girona8 Dl. 16.00-17.30 1 

Debat candidatures a l’alcaldia de Lleida 8 Dm. 16.00-17.30 1 

Debat candidatures a l’alcaldia de Tarragona 8 Dc. 16.00-17.30 1 

 

                                                
5
 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 

6
 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 

7
 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 

8
 Emissió en desconnexió per Catalunya Informació. 
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Catalunya Ràdio E19 El Debat. Barcelona (Eleccions municipals a 
Barcelona)9 

Dm. 22.00-1.00 1 

El matí de Catalunya Ràdio10 Dl.-dv. 8:00-13:00 171 

El matí de Catalunya Ràdio (festiu intrasetmanal) Dc. 9.00-12.00 1 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial Diada 11 de 
setembre 

Dc. 8.00-14.00 1 

El matí de Catalunya Ràdio. Especial sentència judici 
del procés 

Dl. 8.00-14.00 1 

El suplement Ds.-dg. 06:00-13:00 70 

Especial Eleccions Generals 2019 Dg. 19.00-00.00 1 

Especial informatiu (amb motiu de la vaga general del 
18-O) 

Dv. 17.00-00.00 1 

Especial informatiu 11-S Dc. 16.00-19.00 1 

Especial informatiu 26-O Ds. 17.00-19.00 1 

Total Catalunya Ràdio 527 

TVE Catalunya 26M Entrevista Dl.-dv. 8:00-8:20 7 

Aquí parlem Ds. 20:30-21:00 25 

Ara i aquí Dv. 00:30-02:00 22 

El debat de La 1 Dj. 00:30-2:00 22 

Especial debat electoral 10N (Eleccions al Congrés dels 
Diputats) 

Dj. 22:00-00:00 1 

Especial Diada 2019 Dc. 16.30-20.00 1 

Vespre 24 Dl.-dv. 19:30.20:00 111 

Total TVE Catalunya 189 

RAC1 El món a RAC1 Dl.-dv. 8:00-12:00 169 

El món a RAC1. (Eleccions municipals a  Barcelona) Dv. 8:00-12:00 1 

El món a RAC1. (Eleccions municipals a Girona) Dv. 9:00-10:00 1 

El món a RAC1. (Eleccions municipals a Lleida) Dv. 9:00-10:00 1 

El món a RAC1. (Eleccions municipals a Tarragona) Dv. 9:00-10:00 1 

El món a RAC1. Especial és Nadal al Món Dm. 8.00-13.00 1 

El món a RAC1. Especial investidura Dl. 8.00-14.00 1 

El món a RAC1. Especial sentència judici del procés Dl. 8.00-14.00 1 

Especial eleccions a RAC1 (Eleccions al Congrés dels 
Diputats) 

Dg. 18.00-00.00 1 

Especial informatiu (Manifestació "Llibertat" del 26-O) Ds. 16.00-19.00 1 

Especial informatiu vaga general Dv. 19.00-1.00 1 

Especial informatiu. Diada Nacional de Catalunya Dc. 15.00-20.00 1 

Islàndia. Especial sentència judici del procés Dl. 23.00-1.30 1 

No ho sé Dl.-dv. 20:30-22:30 141 

No ho sé. Especial Diada Nacional de Catalunya 2019 Dc. 20.00-22.30 1 

No ho sé. Especial incendi forestal Ribera d’Ebre Dc. 21.00-1.00 1 

No ho sé. Especial sentència judici del procés Dl. 19.00-23.00 1 

Versió RAC1. Especial informatiu  (amb motiu de la 

vaga general del 18-O) 
Dv. 16.00-19.00 1 

Versió RAC1. Especial sentència judici del procés Dl. 15.00-19.00 1 

Via lliure Ds-dg. 7:00-14:00 69 

Via lliure. Especial Loteria de Nadal Dg. 7.00-12.00 1 

Total RAC1 397 

  

                                                
9
 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 

10
 Se n’analitza la part de magazín informatiu. 
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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 

 

La distribució del temps de paraula de les agrupacions polítiques durant el període 

maig-desembre del 2019 es caracteritza per una diversitat elevada de veus i un 

predomini ampli del conjunt d’agrupacions de partit, fruit d’un context informatiu marcat 

per processos electorals diversos. 

 

Pel que fa a la diversitat de punts de vista, entre maig i desembre, TV3 incorpora 

temps de paraula de 52 agrupacions diferents, Catalunya Ràdio n’inclou de 48, RAC1, 

de 42 i TVE Catalunya, de 36. La dimensió més extensa del període analitzat (8 mesos 

en lloc de 4) i les particularitats pròpies d’uns comicis com els celebrats el 26M, on 

concorren formacions d’àmbit estrictament local, es tradueixen en l’aparició d’un 

nombre d’agrupacions polítiques encara més elevat que el registrat el quadrimestre 

anterior.  

 

La proporció de temps de paraula que acumulen les forces polítiques continua sent 

més elevada que la del conjunt dels executius en tots els casos (65,7% a TV3, 65,1% 

TVE Catalunya, 61,3% a RAC1 i gairebé el 56% a Catalunya Ràdio). El protagonisme 

dels partits polítics en els comicis celebrats durant el període d’anàlisi (26M i 10N), així 

con en les negociacions subsegüents per a la formació tant dels governs locals com, 

en especial, del govern de l’Estat, explicarien en gran mesura aquest resultat. 

 

No obstant això, el Govern de Catalunya és l’agrupació que acumula més temps de 

paraula, amb valors percentuals d’entre el 15% i 16% a les dues televisions (TV3 i TVE 

Catalunya), i propers al 20% a les dues emissores de ràdio (RAC1 i Catalunya Ràdio). 

Les informacions sobre aspectes derivats de la causa especial al TS, sobretot pel  fa a 

les mobilitzacions post sentència i els aldarulls, són les que més temps de paraula de 

l’executiu català concentren en tots els mitjans analitzats (el 18,9% a TV3, el 17,5% a 

RAC1, el 16,2% a TVE Catalunya i el 14,8% a Catalunya Ràdio). Tot seguit, els altres 

tres temes que més temps de paraula del Govern de Catalunya concentren a la major 

part dels mitjans analitzats, amb ordre i proporcions que varien segon el mitjà, però 

amb menys de la meitat de temps que la causa especial al TS en tots els casos, són: 

el processament del president de la Generalitat al TSJC per desobediència a la JEC, el 

debat estratègic entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, i la 

gestió dels incendis forestals, sobretot el que va afectar la Ribera d’Ebre. 
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D’altra banda, la presència relativa de representants de l’executiu de l’Estat se situa 

entre el 8% i el 9% en els quatre mitjans analitzats. Aquesta presència, més baixa del 

que és habitual, guarda relació amb el context electoral que abasta pràcticament els 

vuit mesos analitzats i que atorga més rellevància a les intervencions dels partits, si 

més no en l’àmbit estatal. Quant als temes d’intervenció, entre dues terceres parts i la 

meitat del temps de paraula de l’executiu estatal, segons el mitjà, es concentra en dos 

grans grups d’informacions: les que s’ocupen d’aspectes derivats de la causa especial 

al TS i les que, en el marc de sessions de control parlamentàries o rodes de premsa 

posteriors al Consell de Ministres, al·ludeixen a l’escenari electoral. A més, tot i que 

amb proporcions més baixes, tots els mitjans presenten com a temes destacats de les 

intervencions del Govern de l’Estat l’exhumació de les restes de Francisco Franco, el 

desembarcament del vaixell Open Arms, la participació com a candidats i l’exercici del 

càrrec electe de les persones processades per la Causa especial 20907/2017 al TS o 

en situació de processos d’extradició, i les diferents estratègies per abordar el model 

de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. 

 

Pel que fa a la presència de les forces polítiques, els quatre mitjans analitzats situen 

PSC+PSOE com l’agrupació que suma més temps (14,2% a TVE Catalunya, 12,4% a 

RAC1, 12,2% a TV3 i 11,2% a Catalunya Ràdio). El pes de les informacions entorn de 

les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, candidat del PSOE el 28A i el 

10N, contribueix en gran part a aquest predomini generalitzat. Tot seguit, TV3, 

Catalunya Ràdio i RAC1 coincideixen a situar, amb un resultat similar al de 

PSC+PSOE, la suma d’ERC amb SOBIRANISTES i Demòcrates de Catalunya, així 

com de PDECAT amb JUNTSxCAT i la Crida. Es constata alguna variació en l’ordre, 

però tots dos sumatoris se situen en aquests mitjans en un interval d’1,5 punts 

percentuals (9,6% i 9,0% a TV3, 9,4% i 10,6% a Catalunya Ràdio i 11,5%i 9,3% a 

RAC1). El patró de TVE Catalunya és lleument diferent: assigna resultats gairebé 

idèntics a C’s (9,8%), ERC amb SOBIRANISTES (9,7%) i CAT EN COMÚ amb 

Podemos (9,7%), que disten gairebé 5 punts del resultat de PSC+PSOE. 

 

TV3 es caracteritza per ser el mitjà que més atansa la proporció de les sis forces 

polítiques amb més temps de paraula, ja que les situa en una forquilla de 4,3 punts. A 

Catalunya Ràdio i a RAC1 la distància màxima entre aquestes formacions és de 6,6 i 

6,8 punts i, a TVE Catalunya, de gairebé 8 punts. La CUP, que concorre per primer 

cop a unes eleccions a les Corts Generals el 10N, se situa a més distància a tots els 

mitjans, amb una presència relativa del 2,7% a TV3 i d’entorn del 2% a Catalunya 

Ràdio, TVE Catalunya i RAC1. 
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VOX, amb representació parlamentària a les Corts però no a Catalunya, registra entre 

el 0,6% a TVE Catalunya i l’1,3% a TV3. 

 

I BCN Canvi,  tot i ser una força política de caràcter estrictament local, també registra 

valors al voltant de l’1% en els quatre mitjans. Els seu resultat s’explicaria a partir d’un 

doble factor: d’una banda, el fet d’haver concorregut als comicis locals del 26M en 

coalició amb C’s a Barcelona; i, de l’altra, i el seu paper en la decisió sobre l’alcaldia 

de Barcelona.  

 

Quadre 3. Percentatge del temps de paraula de les agrupacions polítiques per canal i/o emissora 
durant el període maig-desembre 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Govern de Catalunya 15,2 21,7 16,5 19,0 

PSOE+PSC 12,2 11,2 14,2 12,4 

ERC 9,5 9,2 9,7 11,3 

Govern de l’Estat 8,1 9,1 8,4 9,1 

C’s 8,0 5,4 9,8 6,4 

PPC+PP 7,9 4,6 6,5 5,6 

PDECAT 4,8 5,7 3,4 4,8 

CAT EN COMÚ+IU 4,7 3,7 6,9 4,2 

JUNTSxCAT 4,2 4,9 5,0 4,5 

Govern de les administracions locals catalanes 4,0 5,7 4,6 3,5 

Podem+Podemos 3,2 2,6 2,8 3,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,0 3,2 3,8 4,7 

CUP 2,7 2,1 2,0 1,8 

Parlament de Catalunya 1,6 1,9 1,3 0,9 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,6 1,3 0,2 0,5 

Organismes de la Unió Europea 1,3 1,7 0,1 1,0 

VOX 1,3 1,0 0,6 0,9 

Corts Generals 1,2 0,9 0,9 1,0 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1,1 0,9 0,9 0,8 

BCN Canvi 1,0 0,7 0,9 1,2 

PNB 0,7 0,1 0,1 0,1 

Govern de les adm. locals no catalanes 0,3 0,2 0,1 0,1 

Altres institucions de la Generalitat 0,3 0,6 0,5 0,6 

Más Madrid 0,3 0,1 0,1 0,2 

Altres actors polítics sense adscripció 0,2 0,1 0,1 0,1 

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

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

Bloc Nacionalista Valencià 0,2 0,2 -- -- 

Más País 0,2 0,1 0,1 0,1 

Guanyem Badalona en Comú 0,1 0,1 0,1 0,2 

Més per Mallorca 0,1 -- -- -- 

SOBIRANISTES 0,1 0,1 0,1 0,3 

Iniciativa del Poble Valencià 0,1 0,1 -- -- 

Comú de Lleida 0,1 0,1 0,1 0,1 

EL PI 0,1 0,1 -- -- 

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

UPN 0,1 0,1 -- -- 

PACMA 0,1 -- -- -- 

Guanyem Girona 0,1 0,1 0,1 0,1 
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FEM POBLE 0,1 -- -- -- 

Compromís per València 0,1 -- -- -- 

RECORTES CERO-GV 0,1 -- -- -- 

Crida Nacional per la República 0,1 0,1 -- 0,1 

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

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

PIRATA.CAT 0,1 -- -- -- 

Som Alternativa 0,1 0,1 -- 0,1 

CC 0,1 -- -- -- 

Geroa Bai 0,1 -- -- -- 

Crida per Sabadell 0,1 0,1 0,1  

Més per Menorca 0,1 -- -- -- 

TxT 0,1 -- 0,1 0,1 

Altres institucions de l’Estat -- 0,1 -- -- 

Diputat no adscrit del Parlament Europeu -- 0,1 -- -- 

PRC -- 0,1 -- -- 

Lliga Democràtica -- 0,1 -- 0,1 

Falange Española -- 0,1 -- -- 

Teruel Existe -- 0,1 -- 0,1 

Units per Avançar -- -- 0,1 -- 

Alternativa Independent per Santa Fe -- -- 0,1 0,1 

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

BCAP-PRIMÀRIES -- -- -- 0,1 

ARAN AMASSA -- -- -- 0,1 

Total 100 100 100 100 

 

 

D’altra banda, i pel que fa a la presència relativa de les associacions i entitats que 

intervenen de manera explícita en els debats polítics d’abast general, hi ha 

homogeneïtat en els resultats de TV3 (3,7%), RAC1 (3,7%) i Catalunya Ràdio (3,3%), 

mentre que a TVE Catalunya suposen el 2%. Catalunya Ràdio registra temps de 

paraula de 12 entitats diferents, TV3 n’inclou d’11, RAC1, de 8 i, TVE Catalunya, de 6. 

Entre aquestes, Òmnium Cultural i l’ANC són les dues que més temps de paraula 

obtenen, amb una proporció acumulada de dues terceres parts en tots els casos. Es 

constaten, però, diferències quant a la tercera entitat que suma més temps: a TV3 ho 

és l’Associació Catalana pels Drets Civils, integrada per familiars de les persones 

encausades pel procés independentista (13,1%), a Catalunya Ràdio ho és Alerta 

Solidària, que exerceix la defensa de nou suposats membres dels CDR, amb el 13%; i 

a TVE Catalunya i RAC1 ho és Societat Civil Catalana, amb el 22% i l’11%, 

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

Entitats vinculades al debat polític TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Òmnium Cultural 39,5 36,2 33,3 28,1 

ANC 22,5 29,9 34,9 36,1 

Associació Catalana pels Drets Civils 13,1 5,2 -- 9,9 

Alerta Solidària 10,6 13,0 3,5 8,9 

Societat Civil Catalana 5,9 5,2 22,2 11,0 

Consell Fòrum Cívic i Social Debat 
Constituent 

2,9 1,3 -- 1,5 

Asociación Impulso Ciudadano 1,7 -- -- 1,9 

Associació de Foment de la Caixa de 
Solidaritat 

1,2 2,1 -- 2,6 

Amics de la República Catalana 1,1 -- -- -- 

Arran 0,8 -- -- -- 

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans 0,5 1,2 2,1 -- 

Plataforma El País de demà -- 1,7 -- -- 

Som el 80% -- 1,7 -- -- 

Endavant -- 1,3 -- -- 

Madrileños por el Derecho a Decidir -- 1,3 -- -- 

Cataluña Suma -- -- 4,0 -- 

Total 100 100 100 100 
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El quadre 5 mostra la distribució del temps de paraula entre executius i formacions 

polítiques i les proporcions en cada grup d’agrupacions. 

 

Quadre 5. Percentatge del temps de paraula dels governs i les forces polítiques per canal i/o 
emissora durant el període maig-desembre11 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Governs 34,3 44,1 34,9 38,7 

Govern de Catalunya 16,2 23,3 17,2 19,9 

Govern de l’Estat 8,6 9,8 8,7 9,6 

Govern de les administracions locals catalanes 4,3 6,1 4,8 3,7 

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

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,7 1,4 0,2 0,5 

Govern de les adm. locals no catalanes 0,3 0,2 0,1 0,1 

Partits polítics 65,7 55,9 65,1 61,3 

PSOE+PSC 12,9 12,0 14,8 13,0 

ERC 10,1 9,8 10,1 11,8 

C’s 8,5 5,8 10,2 6,7 

PPC+PP 8,3 4,9 6,8 5,9 

PDECAT 5,1 6,1 3,6 5,0 

CAT EN COMÚ+IU 5,0 3,9 7,2 4,4 

JUNTSxCAT 4,5 5,2 5,2 4,7 

Podem+Podemos 3,4 2,8 2,9 4,0 

CUP 2,9 2,2 2,1 1,9 

VOX 1,4 1,0 0,6 1,0 

BCN Canvi 1,0 0,8 1,0 1,2 

PNB 0,8 0,1 0,1 0,1 

Más Madrid 0,3 0,1 0,1 0,2 

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

Bloc Nacionalista Valencià 0,2 0,2 -- -- 

Más País 0,2 0,1 0,1 0,1 

Guanyem Badalona en Comú 0,1 0,1 0,1 0,2 

Més per Mallorca 0,1 -- -- -- 

SOBIRANISTES 0,1 0,1 0,1 0,3 

Iniciativa del Poble Valencià 0,1 0,1 -- -- 

Comú de Lleida 0,1 0,1 0,1 0,1 

EL PI 0,1 0,1 -- -- 

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

UPN 0,1 0,1 -- -- 

PACMA 0,1 -- -- -- 

Guanyem Girona 0,1 0,1 0,1 0,1 

FEM POBLE 0,1 -- -- -- 

Compromís per València 0,1 -- -- -- 

RECORTES CERO-GV 0,1 -- -- -- 

Crida Nacional per la República 0,1 0,1 -- 0,1 

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

PIRATA.CAT 0,1 -- -- -- 

Som Alternativa 0,1 0,1 -- 0,1 

CC 0,1 -- -- -- 

Geroa Bai 0,1 -- -- -- 

Crida per Sabadell 0,1 0,1 0,1 -- 

Més per Menorca 0,1 -- -- -- 

TxT 0,1 -- 0,1 0,1 

PRC -- 0,1 -- -- 

Lliga Democràtica -- 0,1 -- 0,1 

                                                
11

 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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Falange Española -- 0,1 -- -- 

Teruel Existe -- 0,1 -- 0,1 

Units per Avançar -- -- 0,1 -- 

Alternativa Independent per Santa Fe -- -- 0,1 0,1 

BCAP-PRIMÀRIES -- -- -- 0,1 

ARAN AMASSA -- -- -- 0,1 

Total 100 100 100 100 
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2.2 Presència de les cambres legislatives 

 

Els epígrafs 2.2.1. i 2.2.2. d’aquest capítol aborden l’anàlisi de la presència del 

Parlament i de les Corts Generals mitjançant les intervencions dels diputats i les 

diputades, quan apareixen en funció d’aquest rol. Aquesta anàlisi es complementa 

amb les retransmissions i connexions corresponents a sessions plenàries o bé de 

comissions. 

 

2.2.1 Parlament de Catalunya  

 

En el període de maig a desembre del 2019, el temps de paraula dels representants 

del Parlament suposa el 9,3% del total a TVE Catalunya, el 8% a Catalunya Ràdio, el 

7,4% a TV3 i el 6% a RAC1.  

 

La dada percentual de temps de paraula dels grups i subgrups del Parlament continua 

lluny dels valors registrats l’any 2018, que en alguns canals i períodes concrets va 

arribar al 40%, a causa de l’extens procés d’investidura a la presidència de la 

Generalitat per motius judicials i suspensió cautelar dels càrrecs públics i funcions de 

representants parlamentaris per part del TS que van conferir un protagonisme 

específic a les intervencions de diputades i diputats del Parlament. 

 

Pel que fa a les qüestions abordades, el debat sobre l’orientació política general del 

Govern i la proposta de designació de Miquel Iceta com a senador en representació de 

la Generalitat després que Pedro Sánchez el proposés com a candidat a presidir el 

Senat, es troben entre les tres més recurrents en tots els mitjans analitzats.  

 

TV3 focalitza la seva atenció en dues qüestions: el debat sobre l’orientació política 

general del Govern, celebrat els dies 25 i 26 de setembre (14,6%); i les diferents 

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

principalment per la discussió parlamentària al voltant de diverses resolucions sobre el 

dret a l’autodeterminació i la reprovació de la Monarquia (14,1%). Catalunya Ràdio 

situa en primer lloc les informacions sobre la proposta de designació de Miquel Iceta 

com a senador amb vista a presidir la cambra alta (14,7%) i, a continuació, les 

referides al debat sobre l’orientació política general del Govern (12,5%). TVE 

Catalunya aborda les informacions sobre estratègies polítiques entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol (19,5%), sobretot en relació amb les 

resolucions esmentades; i, tot seguit, les informacions que concerneixen la proposta 
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de designació de Miquel Iceta com a senador (12,8%). RAC1 destaca les informacions 

derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (13,9%), 

principalment la proposta de nova votació en relació amb l’autodeterminació en el Ple 

del Parlament del 17 d’octubre en resposta a la Sentència 459/2019, i també destaca 

les relacionades amb la moció de censura al president i al Govern de la Generalitat per 

part del Grup Parlamentari de C’s (11,4%). 

 

Tots els mitjans que configuren la mostra donen veu als set grups i subgrups de 

l’hemicicle. També coincideixen a atorgar el percentatge més elevat de temps de 

paraula al voltant d’una quarta part al primer grup de l’oposició. En concret, el GP de 

Ciutadans obté el 28,4% a TV3; el 21% a Catalunya Ràdio; el 25% a TVE Catalunya; i 

el 26,6% a RAC1. Entre altres qüestions, hi incideix la moció de censura al president i 

al Govern de la Generalitat i la proposta de la diputada Lorena Roldán com a 

candidata a la presidència. El segon lloc, quant a temps de paraula, correspon al GP 

Socialistes i Units per Avançar  als tres mitjans públics: TV3 (17,6%), Catalunya Ràdio 

(20,2%) i TVE Catalunya (21,1%). Aquest resultat guarda relació amb el protagonisme 

del debat entorn de la designació de Miquel Iceta, president d’aquest grup, com a 

senador. I l’emissora privada RAC1 situa ERC (24,4%) en segona posició. D’altra 

banda, la dada percentual del Subgrup Parlamentari del PPC a TVE Catalunya 

(14,6%) el situa en quart lloc. 

 

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

Grups parlamentaris TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Grup Parlamentari de Ciutadans 28,4 21,0 25,0 26,6 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 10,2 14,2 6,6 10,7 

Grup Parlamentari Republicà 15,6 13,4 10,4 24,4 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar 

17,6 20,2 21,1 16,3 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem 

13,2 14,1 15,2 10,5 

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

7,2 12,0 7,1 8,5 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 

7,8 5,0 14,6 3,0 

Total 100 100 100 100 
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El canal informatiu 3/24 ha seguit de manera regular l’activitat de la cambra catalana 

durant els vuit mesos analitzats, mitjançant la retransmissió  total o parcial de fins a 16 

sessions plenàries diferents i 2 sessions de comissions (una d’Interior sobre el 

dispositiu policial en relació amb les protestes posteriors a la sentència del TS i una 

altra d’Economia on s’aborden els pressupostos de la Generalitat per al 2020). 

 

A la resta de mitjans, les retransmissions de sessions del Ple són més puntuals: TV3 i 

RAC1 connecten amb 8 sessions diferents del Ple i Catalunya Ràdio amb 3 (vegeu 

l’annex 3). Els tres mitjans inclouen connexions amb el debat sobre l’orientació política 

general del Govern, la moció de censura al president de la Generalitat i la 

compareixença d’aquest amb motiu de la sentència del TS i tant TV3 com RAC1 

també coincideixen a retransmetre de manera parcial el Ple en què s’aborda el 

procediment per designar un senador o senadora que representi la Generalitat. 

 

Quant a les retransmissions i connexions amb rodes de premsa i atencions als mitjans 

de representants de la cambra catalana, val a dir que majoritàriament concerneixen 

temes intrínsecament parlamentaris valoracions del debat sobre l’orientació política 

general del Govern, de la moció de censura i de la possible designació de Miquel  

Iceta com a senador tot i que en algunes ocasions també refereixen altres fets 

d’actualitat política, com les negociacions per a la investidura en l’àmbit estatal. El 3/24 

n’emet 25 i n’inclou de totes les forces parlamentàries. TV3 en registra 18, 

corresponents a representants de JUNTSxCAT , ERC, C’s PSC i la CUP . A Catalunya 

Ràdio se’n comptabilitzen dues (C’s i JUNTSxCAT) i, a RAC1, una (JUNTSxCAT).   

 

En la mateixa línia, i pel que fa a les entrevistes en el rol de diputats i diputades de la 

cambra catalana, també s’han abordat alguns dels temes destacats de l’agenda 

informativa circumscrita a l’àmbit parlamentari principalment el debat sobre 

l’orientació política general del Govern, la moció de censura, els pressupostos per al 

2020 o la compareixença del president de la Generalitat  en reacció a la sentència del 

TS, així com altres qüestions associades a les eleccions i les negociacions per a la 

investidura del president del Govern de l’Estat. TV3 (50) i Catalunya Ràdio (32) són els 

mitjans que més n’inclouen i, juntament amb TVE Catalunya (15), donen veu a totes 

les forces de l’arc parlamentari. RAC1 (14) registra entrevistes a diputats i diputades 

dels cinc grups propis i del subgrup de la CUP. I el 3/24 registra 8 entrevistes, a 

representants parlamentaris de JUNTSxCAT, ERC, C’s, CAT EN COMÚ i la CUP. 
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Durant el període analitzat es comptabilitzen tres debats amb participació de 

representants dels grups i subgrups de la cambra catalana. Un d’aquests debats 

(FAQS a TV3) tracta, des d’una òptica parlamentària, les possibles conseqüències 

polítiques de la futura sentència de la causa especial al TS. Un altre (Més 3/24 al 3/24) 

s’ocupa del debat sobre l’orientació política general del Govern. I el tercer (El matí de 

Catalunya Ràdio ) aborda aspectes diversos de l’actualitat política i social. 
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2.2.2 Corts generals  

 

La presència dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i/o al Senat12 durant el 

període maig-desembre de 2019 es contextualitza en un període d’escassa activitat 

parlamentària en l’àmbit estatal: la XIII legislatura té una durada breu, de maig a 

setembre, quan les Corts tornen a quedar dissoltes amb la convocatòria de noves 

eleccions el 10N. En aquest marc, la proporció de temps de paraula de representants 

de les Corts suposa el 5,9% a TV3, el 3,9% a Catalunya Ràdio, el 3,2% a RAC1 i el  

2,5% en els informatius en desconnexió de TVE Catalunya. 

 

La proporció d’intervencions de representants de les Corts que s’emmarquen en 

qüestions derivades de les dues eleccions a les Corts Generals celebrades durant 

l’any 2019 és molt majoritària en tots els mitjans analitzats: 83,4% a TV3, 80,2% a 

RAC1, 74,2% a TVE Catalunya, i 71,3% a Catalunya Ràdio. El gruix d’aquestes 

intervencions concerneix el procés negociador previ i posterior al debat d’investidura 

fallit del candidat del PSOE a la presidència del Govern de l’Estat celebrat a finals de 

juliol i que va concloure amb una nova convocatòria electoral. 

 

Amb percentatges molt més reduïts, TV3 i RAC1 recullen també declaracions amb 

motiu de la celebració del Dia de la Constitució espanyola (4,5% i 5,4%, 

respectivament). Catalunya Ràdio inclou intervencions referides a la participació com a 

candidats i l’exercici del càrrec electe de les persones processades per la Causa 

especial 20907/2017 al TS (4,2%). I TVE Catalunya inclou declaracions relatives al 

finançament de les comunitats autònomes (12,9%).  

 

TV3 i RAC1 atorguen temps de paraula a totes les forces polítiques que mantenen 

grup parlamentari propi durant la XIII i la XIV legislatura així com al Grup Mixt/Plural; la 

mostra analitzada de Catalunya Ràdio no inclou el Grup Parlamentari VOX i la de TVE 

Catalunya no en registra ni del Grup Parlamentari VOX ni el Grup Parlamentari Basc. 

Pel que fa al Grup Mixt/Plural, les intervencions de representants de JUNTSxCAT i 

PDECAT són les que acumulen una proporció més elevada de temps de paraula. De 

fet, únicament es comptabilitza temps de paraula d’altres forces polítiques sense grup 

parlamentari propi a TV3 i Catalunya Ràdio. Quant a EH Bildu, que en la XIII 

legislatura integra el Grup Mixt però que obté grup propi a partir de la XIV (al 

desembre), se’n registra temps de paraula a TV3. 

                                                
12

 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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TV3 i Catalunya Ràdio situen el Grup Socialista com el grup amb més temps de 

paraula (32,1% i 25,7%, respectivament), seguit del Grup Parlamentari Confederal 

d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galícia En Común (gairebé el 18% en tots dos 

mitjans). A la inversa, TVE Catalunya i RAC1 situen en primera posició el grup 

d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galícia en Común (33,5% i 32,3%, 

respectivament) i difereixen quant al segon grup per temps de paraula: el canal públic 

posiciona el GP Popular (17,4%) i, l’emissora privada, el GP Socialista (26%). 

Aquestes xifres s’expliquen pel protagonisme d’aquests dos grups en les informacions 

que, des d’una òptica estrictament parlamentària, aborden del procés d’investidura de 

Pedro Sánchez com a president del Govern de l’Estat. 

 

 

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

Grups parlamentaris TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Grup Parlamentari Socialista 32,1 25,7 11,4 26,0 

Grup Parlamentari Confederal d’Unidas 
Podemos-En Comú Podem-Galícia En 
Común 

17,8 17,9 33,5 32,3 

Grup Parlamentari Mixt/Plural13 14,3 26,6 17,1 16,6 

 JUNTSxCAT + PDECAT 9,0 16,5 17,1 16,6 

 Bloc Nacionalista Valencià 3,3 3,8 -- -- 

 EH Bildu14 1,0 -- -- -- 

 UPN 1,0 2,4 -- -- 

 PRC -- 3,8 -- -- 

Grup Parlamentari Popular 12,2 7,2 17,4 4,1 

Grup Parlamentari Republicà  10,4 12,6 7,2 11,6 

Grup Parlamentari Ciudadanos 10,4 9,1 13,5 5,4 

Grup Parlamentari Basc 1,6 1,0 -- 2,7 

Grup Parlamentari VOX 1,5 -- -- 1,3 

Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu15 -- -- -- -- 

Total 100 100 100 100 

 

 

Diversos esdeveniments derivats de la doble convocatòria electoral a les Corts 

Generals durant 2019, com les sessions de constitució de les Corts de la XIII i XIV 

legislatura així com el debat d’investidura celebrat al Congrés del 22 al 25 de juliol, han 

estat objecte de retransmissions i connexions per part de tots els mitjans analitzats, 

amb l’excepció de les emissions en desconnexió de TVE Catalunya. D’altra banda, 

també s’ha connectat amb dues sessions de control: d’una banda, la primera sessió de 

control després de la investidura fallida, corresponent a l’11 de setembre (TV3, 3/24 i 

                                                
13

 A partir de la XIV legislatura, que s’inicia el 3 de desembre, algunes de les forces polítiques que integraven el GP 
Mixt passen a formar part del GP Plural. 
14

 El temps de paraula d’EH Bildu com a integrant del Grup Mixt correspon a la XIII legislatura. 
15

 EH Bildu obté grup parlamentari propi en la XIV legislatura. 
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RAC1); de l’altra, la darrera sessió de control al Congrés dels Diputats de la XIII 

legislatura, celebrada el 18 de setembre (TV3, el 3/24, Catalunya Ràdio i RAC1). A 

l’últim, TV3 i el 3/24 retransmeten parcialment l’acte institucional amb motiu del 41è 

aniversari de la Constitució espanyola.  

 

D’altra banda, la rellevància informativa que els mitjans analitzats han atorgat a les 

negociacions per a la investidura del president del Govern de l’Estat també es fa 

palesa en el fet que sigui la temàtica més recurrent d’entrevistes i altres 

retransmissions i connexions que guarden relació amb l’àmbit parlamentari estatal. En 

debats, la participació de representants de les Corts se circumscriu al seu rol com a 

candidats i candidates en el marc de la campanya electoral del 10N (vegeu l’epígraf 

3.1.2.). 

 

Pel que fa a les entrevistes a representants de les Corts, TV3 és el mitjà que en 

registra un nombre més elevat (96) i a més forces polítiques diferents: CAT EN COMÚ 

amb Podemos (31), JUNTSxCAT amb PDECAT (21), PSC+PSOE (12), ERC amb 

SOBIRANISTES (11), EH Bildu (6), C’s (4), CUP (4), Compromís (3), PP (2), PNB (1) i 

VOX (1). Catalunya Ràdio ofereix 45 entrevistes a representants de les Corts i 

coincideix amb TV3 quant a les quatre forces que més n’acumulen: CAT EN COMÚ 

(19), JUNTSxCAT (8), PSC+PSOE (6), ERC amb SOBIRANISTES (6), CUP (2), EH 

Bildu (2), C’s (1) i VOX (1). RAC1 entrevista a representants dels partits a les Corts en 

26 ocasions i amb un ordre de capçalera similar al dels mitjans de la CMMA: CAT EN 

COMÚ (11), JUNTSxCAT (5), PSC (4), ERC (4), PP (1) i C’s (1). Els programes en 

desconnexió de TVE Catalunya emesos entre maig i desembre inclouen una entrevista 

a un diputat del Congrés pel PSC.  

 

Quant a les retransmissions i connexions amb rodes de premsa o atencions al mitjans 

de diputades i diputats de les Corts Generals, el canal informatiu 3/24 és el mitjà que 

més n’emet, 33, corresponents a 7 grups parlamentaris diferents (dins del Grup 

Mixt/Plural se’n comptabilitzen de JUNTSxCAT i EH Bildu). Tot seguit, TV3 n’emet 24 

de 6 grups diferents (pel Grup Mixt/Plural intervenen JUNTSxCAT, la CUP i EH Bildu). 

RAC1 inclou 10 emissions d’aquesta tipologia, incloent-hi intervencions de tots els 

grups de l’arc parlamentari i, pel que fa al Grup Mixt/Plural, inclou intervencions de 

representants de JUNTSxCAT i EH Bildu. I les emissions en desconnexió analitzades 

de TVE Catalunya contenen dues retransmissions, una atribuïble al GP Confederal 

d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galícia En Común i una altra, al GP Popular.  
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2.3 Àmbit local  

 

La celebració d’eleccions municipals el 26 maig repercuteix de manera determinant en 

una presència més elevada de l’àmbit local, tant temàtica com en termes de temps de 

paraula, que la registrada al llarg del 2018, quan es van assolir valors relatius de 

temps de paraula compresos en una forquilla entre el 6% i el 12%, segons el mitjà i el 

quadrimestre analitzats. 

 

D’aquesta manera, el sumatori de temps de paraula de governs i oposicions, així com 

de candidats i candidates que concorren als comicis del 26M a Catalunya, suposa, 

aproximadament, el 14% del temps total d’agrupacions polítiques a TV3, el 16% a 

Catalunya Ràdio i el 18% tant a TVE Catalunya com a RAC1. A cada mitjà, la meitat 

d’aquest temps, aproximadament, és atribuïble a la dinàmica electoral prèvia i 

posterior a les eleccions locals i al període de campanya electoral. 

 

La distribució del temps de paraula corresponent a candidats i candidates que 

concorren a les eleccions municipals del 26M a Catalunya s’analitza en el marc de 

l’epígraf 3.1.3., dedicat als comicis del 26M, atesa la peculiaritat del marc en què 

intervenen. De la mateixa manera, les entrevistes a candidats i candidates, així com 

els debats electorals i les retransmissions que guarden relació directa amb els comicis 

(valoració dels resultats, pactes postelectorals, etc.) s’aborden de manera especifica 

en l’epígraf esmentat. 

 

Si acotem les dades a l’activitat dels consistoris, la proporció de temps de paraula 

atribuïble als actors polítics de l’àmbit local es redueix fins al 7,7% del temps de 

paraula total a TV3 i al voltant del 9,5% a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1.  

 

Amb referència a aquest marc d’anàlisi, TV3 i Catalunya Ràdio atorguen més de la 

meitat del temps de paraula al conjunt de membres dels ajuntaments de Catalunya 

altres que el de Barcelona (Catalunya Ràdio registra el 59,9% i TV3, el 54,1%). A més, 

els dos mitjans de la CCMA són els que inclouen intervencions de representants d’un 

nombre més elevat de corporacions locals diferents (99 i 88, respectivament, davant 

les 53 registrades a RAC1 i les 47 de TVE Catalunya). RAC1 i TVE Catalunya, en 

canvi, concentren la proporció de temps de paraula més gran entre els membres de 

l’Ajuntament de Barcelona (60% i 50,5%, respectivament). 

 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

40 

En relació amb l’Ajuntament de Barcelona, els quatre mitjans analitzats inclouen 

temps de paraula tant de membres de l’executiu com de representants de l’oposició. El 

pes majoritari correspon al govern, amb unes xifres relatives aproximades del 80% en 

tots els casos. 

 

La diversitat temàtica caracteritza el temps de paraula dels representants de 

l’executiu local de Barcelona, tal com s’observava en els informes de pluralisme 

anteriors. No obstant això, dos temes se situen entre els que sumen més temps de 

paraula en tots o gairebé tots els mitjans analitzats. D’una banda, les qüestions 

derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al TS, sobretot intervencions 

realitzades arran de la publicació de la sentència i en relació amb les mobilitzacions i 

els aldarulls a Barcelona (suposen el 12,9% del temps de paraula a TV3; el 12,7% a 

Catalunya Ràdio; el 18,3% a TVE Catalunya; i el 9,3% RAC1). L’altre tema destacat 

són les informacions sobre contaminació, la implantació de la zona de baixes 

emissions a Barcelona i el canvi climàtic. Aquesta qüestió suposa el 13% del temps de 

paraula a TV3; el 12,7% a Catalunya Ràdio; i l’11,8% a RAC1. El temps de paraula de 

l’executiu de l’Ajuntament de Barcelona a les emissions en desconnexió de TVE 

Catalunya concerneix sobretot, i amb proporcions similars, la detenció de persones a 

qui es vincula amb CDR (26,3%), la celebració dels plens immediatament anterior i 

posterior al 26M (25,1%) i el debat entorn de la seguretat ciutadana (23,5%). 

 

Representants del Govern de l’Ajuntament de Barcelona protagonitzen 18 entrevistes 

a RAC1, 17 a TV3, 15 a Catalunya Ràdio i 1 al 3/24. Les mobilitzacions a la ciutat 

arran de la sentència del judici de la Causa especial 20907/2017 al TS i els aldarulls 

centren 5 d’aquestes entrevistes a RAC1, 4 a Catalunya Ràdio i 3 a TV3. Els pactes 

postelectorals i la constitució de l’Ajuntament són abordats per representants de 

l’executiu barceloní en entrevistes als quatre mitjans: 2 a TV3, 2 a RAC1, 1 al 3/24 i 1 

a Catalunya Ràdio. A banda, RAC1 emet 3 entrevistes a representants del cartipàs 

referides a la implantació de la zona de baixes emissions a la ciutat; Catalunya Ràdio 

inclou 2 entrevistes a membres del govern local de Barcelona sobre l’acusació popular 

que exerceix el consistori per l’actuació policial de l’1-O,16 i 2 sobre seguretat a la 

ciutat; i TV3 en dedica 2 a la seguretat i 2 als canvis en el sistema tarifari de transport 

públic metropolità.  

 

                                                
16

 TV3 inclou una entrevista a Jaume Asens, en qualitat d’exmembre de l’Ajuntament de Barcelona, on també s’aborda 
aquesta qüestió. 
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Gairebé la meitat de les connexions i retransmissions en directe en què participen 

representants del consistori barceloní al·ludeixen la sentència del judici de la Causa 

especial 20907/2017 al TS, les mobilitzacions de protesta i els aldarulls a la ciutat de 

Barcelona (3 a TV3, 3 a RAC1, 2 al 3/24 i 1 a Catalunya Ràdio). La resta, 8 del 3/24 i 3 

de TV3 (en emissió conjunta amb el 3/24), guarden relació amb temes diversos. 

 

Els resultats de la contesa electoral del 26M i les negociacions posteriors canvien la 

distribució de forces que integren l’executiu i l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona 

respecte del mandat 2015-2019, tal com es recull en el quadre de temps de paraula 

del període analitzat (maig a desembre). Al marge d’això, els cinc grups municipals 

de l’oposició del mandat 2019-2023 obtenen temps de paraula a TV3, TVE Catalunya 

i RAC1. A la mostra analitzada de Catalunya Ràdio hi intervenen tres grups (ERC, 

JUNTSxCAT/PDECAT i C’s).  

 

El debat entorn de la seguretat ciutadana a Barcelona d’actualitat sobretot durant 

l’estiu és l’únic tema que se situa entre els tres primers quant al temps de paraula 

dels grups de l’oposició en tots els mitjans analitzats. A TV3 registra el 8,2%; a 

Catalunya Ràdio, el 16,8%; a TVE Catalunya, el 23,5%; i a RAC1, l’11,5%. Els altres 

temes que reuneixen més temps de paraula de l’oposició a cada mitjà són: la 

constitució de l’Ajuntament i la formació del nou Govern municipal a TV3 (33,7%); la 

detenció de nou persones vinculades als CDR a TVE Catalunya (26,3%); les possibles 

repercussions de la sentència del judici per l’1-O a Catalunya Ràdio (14,6%); el debat 

entorn de la col·locació d’un llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Barcelona a 

RAC1 (15,3%). 

 

Membres dels grups municipals a l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona protagonitzen 

entrevistes, més enllà de les estrictament relacionades amb els comicis del 26M. TV3 

inclou quatres entrevistes d’aquestes característiques: 2 al Grup municipal del PPC, 

una al d’ERC i una al de BCN Canvi; RAC1 n’emet 3, dues corresponen al Grup 

Municipal ERC i una al del PPC. I Catalunya Ràdio entrevista el grup d’ERC. 

 

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

governs concentren la major part del temps de paraula. En termes relatius, el pes dels 

executius supera el 89% del temps en tots els mitjans de la mostra. 

 

En el context de la celebració d’eleccions locals el 26M, la constitució dels ajuntaments 

i la formació dels nous equips de govern generen bona part de les intervencions dels 
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membres dels executius locals. Es tracta del tema que suma més temps de paraula a 

TV3 (12,1%), TVE Catalunya (18,3%) i RAC1 (12,3%). A Catalunya Ràdio també hi 

apareix (7,2%), però amb menys temps, l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre (9%) de 

finals de juny i principis de juliol. Les declaracions dels alcaldes i alcaldesses dels 

municipis afectats (Flix, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, Vinebre, etc.) també 

centren part de l’atenció en la resta de mitjans analitzats: 7,6% a TV3; 13,9% a TVE 

Catalunya; i 8,4% a RAC1. 

 

Durant el període analitzat, es comptabilitzen 71 entrevistes a membres dels executius 

locals de Catalunya, altres que el de Barcelona, a Catalunya Ràdio, 55 a TV3, 46 a 

RAC1 i 26 al 3/24. En termes generals, els quatre temes més recurrents són l’incendi 

forestal de la Ribera d’Ebre, la constitució de les corporacions locals després del 26M, 

els efectes del temporal de l’octubre i l’esllavissada a la carretera C-13 entre Rialp i 

Llavorsí al desembre. 

 

Quant a les retransmissions en què intervenen representants dels ajuntaments, se’n 

registren 16 al 3/24, 3 a TV3 (en emissió conjunta amb el canal informatiu) i 2 a RAC1. 

Temàticament, l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre genera diverses atencions als 

mitjans, quatre s’emeten pel 3/24 i una per RAC1. Els greus efectes materials i 

humans del temporal de pluja que va afectar Catalunya a finals d’octubre motiven la 

retransmissió, per part del 3/24, d’una atenció als mitjans i diversos minuts de silenci 

en diferents municipis. Quant a la resposta a la sentència del judici de la causa 

especial al TS, el 3/24, TV3 i RAC1 retransmeten part de l’acte de rebuig 

d’ajuntaments catalans a la sentència del TS, al Palau de la Generalitat.  

 

En tots els mitjans analitzats, les intervencions dels representants de les oposicions 

municipals altres que la de Barcelona coincideixen a centrar-se en la formació dels 

governs locals posterior a les eleccions del 26M. La resta de temes tractats per 

membres de les oposicions al·ludeixen a eventualitats de municipis concrets, segons 

el mitjà. 
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Quadre 8. Percentatge del temps de paraula dels governs i les oposicions en l’àmbit local per canal 
i/o emissora durant el període maig-desembre 

Agrupació TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 37,4 32,8 38,6 47,9 

Oposició de l’Ajuntament de Barcelona
17

 8,6 7,3 11,9 12,1 

 ERC 3,5 4,9 5,0 4,1 

 JUNTSxCAT/PDECAT 1,8 1,8 2,4 3,4 

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

 PPC 1,6 -- 1,5 3,1 

 BCN CANVI 0,8 -- 0,8 0,2 

 PSC -- -- 0,5 0,4 

 CUP -- -- 0,2 0,3 

 Regidor/a no adscrit/a  -- -- 0,1 -- 

Govern de les administracions locals 
catalanes 

50,4 57,6 47,0 35,7 

Oposició de les administracions locals 
catalanes

18
 

3,7 2,3 2,6 4,2 

 AUP-AMUNT 0,1 -- -- -- 

 CAT EN COMÚ 0,3 -- -- 0,5 

 C’s -- 0,6 -- 0,2 

 CUP 1,1 0,1 -- -- 

 CUP-AMUNT 0,2 -- -- -- 

 ERC 0,8 1,0 0,8 1,2 

 Guanyem Girona 0,5 -- -- -- 

 Junts per Sort -- 0,3 -- -- 

 JUNTSxCAT/PDECAT 0,4 0,4 0,4 -- 

 PPC 0,2 -- 1,4 2,3 

 PSC 0,2 -- -- -- 

Total 100 100 100 100 

  

                                                
17

 El temps de paraula de les agrupacions les caselles de les quals s’ombregen en color gris correspon al mandat 2015-
2019. El PSC, que passa a formar part de l’equip de Govern, i la CUP, que no obté representació després de les 
eleccions del 26M, deixen de computar-se com a representants de l’oposició en el nou mandat municipal. La resta 
d’agrupacions comptabilitzen temps de paraula tant d’aquest últim mandat com del nou mandat 2019-2023. 
18

 Tot el temps de paraula comptabilitzat correspon al mandat 2019-2023. No es comptabilitza temps de paraula de les 
oposicions entre l’1 de maig i el 14 de juny, data de constitució de les corporacions locals després dels comicis del 
26M. 
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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 període maig-desembre 

 

L’anàlisi de les temàtiques en què es contextualitzen les intervencions de 

representants polítics entre maig i desembre del 2019 posa de manifest un 

comportament molt homogeni per part dels quatre mitjans analitzats.  

 

De fet, la informació sobre l’actualitat política d’aquests 8 mesos es pot explicar a partir 

de dos eixos principals: d’una banda, l’escenari electoral, que inclou les negociacions 

posteriors a les eleccions a les Corts Generals del 28 d’abril i la repetició d’aquests 

comicis el 10 de novembre, en l’àmbit estatal, així com els comicis locals i al Parlament 

Europeu (a més d’autonòmics en algunes comunitats) celebrats el 26 de maig, suposa 

el 32,1% de la informació a Catalunya Ràdio, el 32,4% a TV3, el 34,6% a TVE 

Catalunya i el 36,7% a RAC1; de l’altra, qüestions directament vinculades a la causa 

especial al TS (vista oral, sentència, mobilitzacions i aldarulls post sentència, possibles 

conseqüències polítiques, etc.) i d’altres que s’hi relacionen, com el debat estratègic 

entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, aglutinen prop del 

18% a tots quatre mitjans. 

 

Les informacions sobre les negociacions per a la investidura després de les eleccions 

a les Corts Generals del 28A i les relatives a la repetició electoral del 10N concentren, 

de forma agregada, un 20,6% de la informació analitzada a Catalunya Ràdio, un 

21,2% a RAC1, un 21,4% a TV3 i un 22,3% a TVE Catalunya) del conjunt. 

 

Tot seguit, les diferents qüestions derivades del judici de la Causa especial 

20907/2017 al TS, que es detallen i s’analitzen de forma específica a l’epígraf 3.1.1., 

suposen el 13,2% del total a Catalunya Ràdio, el 13,9% a TVE Catalunya, el 14% a 

RAC1 i el 14,8% a TV3. 

 

Les informacions sobre els comicis del 26M locals i al Parlament europeu en el cas 

de Catalunya també superen el 10% del conjunt de la informació emesa a cada un 

dels mitjans analitzats (11% a TV3, 11,5% a Catalunya Ràdio, 12,3% a TVE Catalunya 

i 15,5% a RAC1). 

 

Més enllà d’aquests tres temes principals, el debat entorn de la participació com a 

candidats i l’exercici del càrrec electe de les persones processades per la Causa 

especial 20907/2017 al TS o en situació de processos d’extradició, així com el debat 

estratègic entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol registren 
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una atenció informativa d’entre el 3 i el 4,5%, aproximadament, a tots els mitjans que 

integren l’informe. 

 

Altres dos dels temes destacats de l’actualitat política també guarden certa relació amb 

els eixos principals descrits, tot i que amb un pes relatiu més reduït (al voltant del 2% 

en la major part dels casos): la detenció de suposats membres dels CDR o el debat al 

voltant de les mostres de suport en l’espai públic a les persones empresonades o a 

l’estranger arran del procés independentista, sobretot pel que fa al processament del 

president Quim Torra per desobediència a la JEC.  

 

La resta de temes principals al·ludeixen aspectes socials i econòmics (gestió de la 

immigració i de la crisi econòmica) o bé relacionats amb el medi ambient (canvi 

climàtic i incendis forestals). 

 

En els epígrafs que segueixen s’aborden de forma específica cada un dels 12 ítems 

informatius que aglutinen més del 2% del temps de notícia total en un o més dels 

mitjans. Aquests dotze temes suposen, a cadascun dels quatre mitjans analitzats, 

dues terceres parts de la informació emesa. 
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Quadre 9. Percentatge del temps de notícia dels principals ítems informatius per canal i/o emissora 
durant el període maig-desembre 

Temes principals TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions derivades del judici de la Causa especial 

20907/2017 al Tribunal Suprem 
14,8 13,2 13,9 14,0 

Informacions sobre les eleccions a les Corts Generals 
del 10N 

12,7 11,9 12,4 12,3 

Informacions sobre els comicis del 26M 11,0 11,5 12,3 15,5 

Informacions entorn de les negociacions per a la 
investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, 
després de les eleccions a les Corts Generals del 28A 

8,7 8,7 9,9 8,9 

Informacions entorn de la participació com a candidats 
i l’exercici del càrrec electe de les persones 
processades per la Causa especial 20907/2017 al TS o 
en situació de processos d’extradició 

3,5 4,3 3,3 4,1 

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

2,7 4,6 4,6 3,2 

Informacions relacionades amb el debat i els 
posicionaments diversos davant els actes i la 
simbologia de suport en l’espai públic a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del 

procés independentista  

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

Informacions entorn del canvi climàtic i de les mesures 
per reduir la contaminació 

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

Informacions relacionades amb la immigració i la seva 

gestió 
2,2 1,5 1,2 1,5 

Informacions entorn de la detenció de nou persones, 
que es vinculen als CDR, per presumptes delictes de 

terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
2,0 2,0 1,9 2,2 

Informacions sobre aspectes derivats de la crisi 
econòmica 

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

Informacions relacionades amb incendis forestals 1,3 1,9 2,7 1,8 

Resta d’informacions 34,9 34,5 33,0 32,1 

Total 100 100 100 100 
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3.1.1 Informacions derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al 

Tribunal Suprem 

 

Les informacions derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al TS suposen 

entre el 13% i el 15% de les informacions emeses entre maig i desembre del 2019 als 

quatre mitjans analitzats (13,2% a Catalunya Ràdio, 13,9% a TVE Catalunya, 14% a 

RAC1 i 14,8% a TV3) i suposen l’ítem amb més atenció informativa en tots els casos, 

excepte a RAC1, on se situa per darrera dels comicis del 26M (15,5%).  

 

Aquest ítem informatiu es caracteritza per una evolució cronològica molt marcada. 

Entre maig i juny, les informacions concerneixen sobretot el desenvolupament de la 

darrera fase del judici oral al TS. Durant els tres mesos següents (juliol, agost i 

setembre) predominen les informacions que s’ocupen de les possibles conseqüències 

polítiques de la futura sentència. El pic de més atenció informativa es produeix a partir 

de la publicació de la sentència, el 14 d’octubre, i guarda relació amb les 

mobilitzacions de protesta i els aldarulls així com amb el debat entorn del dispositiu 

policial. L’informe i36_2019 Tractament informatiu de la Sentència 459 i fets que se’n 

van derivar del CAC, analitza amb dades no mostrals el període 14-19 d’octubre.  

 

TV3 es caracteritza per ser el mitjà, d’entre els analitzats, que dedica una proporció de 

temps més elevada a informar dels aspectes més estrictament judicials 

(desenvolupament de les sessions del judici i el contingut de la sentència) i les 

reaccions polítiques immediates que generen. Aquestes qüestions sumen, de forma 

agregada, el 5,9% de la informació a TV3, el 4,2% a RAC1, el 3,5% a TVE Catalunya i 

el 2,8% a Catalunya Ràdio.  TVE Catalunya, d’altra banda, és el mitjà que dedica una 

proporció de temps més elevada tant a les mobilitzacions de protesta contra la 

sentència i els aldarulls (2,0%, davant l’1,4% de Catalunya Ràdio i l’1,2% de TV3 i de 

RAC1), com a les mobilitzacions amb posicionaments diferents als de protesta (0,5%, 

davant el 0,2% de TV3 i el 0,1% de RAC1). 

 

Pel que fa al nombre d’agrupacions que registren temps de paraula en aquest ítem 

informatiu, TV3 se situa al capdavant amb un total de 30 veus diferents, seguida de 

RAC1, amb 27, Catalunya Ràdio, amb 24 i TVE Catalunya, amb 21. Malgrat aquesta 

diversitat elevada de veus, gairebé el 80% del temps de paraula en aquest ítem es 

concentra en el mateix nucli d’agrupacions als quatre mitjans analitzats: els executius 

català i estatal i les set forces parlamentàries a Catalunya. 

file:///C:/Users/carlesl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Informes%202019/i36_2019%20Tractament%20informatiu%20de%20la%20Sentència%20459%20i%20fets%20que%20se'n%20van%20derivar.docx
file:///C:/Users/carlesl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Informes%202019/i36_2019%20Tractament%20informatiu%20de%20la%20Sentència%20459%20i%20fets%20que%20se'n%20van%20derivar.docx
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El Govern de Catalunya és l’agrupació que suma més temps en tots els casos (28,3% 

a Catalunya Ràdio, 24,3% a RAC1, 19,8% a TV3 i 18% a TVE Catalunya), sobretot 

arran dels aldarulls posteriors a algunes mobilitzacions de protesta contra la sentència. 

L’executiu estatal registra una proporció similar a la de l’executiu català a TVE 

Catalunya (17,5%), mentre que, en la resta dels casos, en registra la meitat 

aproximadament (14,1% a Catalunya Ràdio i a RAC1 i 11% a TV3). 

 

Quant a la distribució de forces polítiques, el conjunt de JUNTSxCAT amb PDECAT i 

la Crida és la que suma més temps als quatre mitjans analitzats. No obstant això, TV3, 

Catalunya Ràdio i RAC1 coincideixen a atorgar proporcions comparativament més 

elevades a les forces amb persones encausades (JUNTSxCAT amb PDECAT i la 

Crida, d’una banda, i ERC amb SOBIRANISTES, de l’altra) que a la resta, mentre que 

TVE Catalunya tendeix a igualar els percentatges de la major part de forces 

parlamentàries. En concret, a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 la diferència entre la 

proporció de temps de paraula de les forces amb persones encausades i la de les que 

no en tenen, és d’entre 6 i 8 punts, segons el mitjà. El repartiment del temps de 

paraula a TVE Catalunya, en canvi, situa PDECAT amb JUNTSxCAT, C’s, PPC+PP, 

PSC+PSOE i ERC en una forquilla de menys de 2 punts. 

 

Tots els canals i emissores analitzats registren també la presència d’entitats 

vinculades al debat polític en el marc de les informacions derivades del judici al TS. 

Aquestes entitats, amb Òmnium Cultural i l’ANC com les que més temps acumulen en 

tots els casos,  sumen l’11,2% del temps de paraula referit al judici a RAC1, el 8,7% a 

TV3, el 7,3% a Catalunya Ràdio i el 5,8% a TVE Catalunya.  

 

El judici de la Causa especial 20907/2017 al TS ha estat un dels temes més recurrents 

de les entrevistes a actors polítics durant el període analitzat (gairebé un 15% de totes 

les analitzades hi fan esment). TV3 inclou 96 entrevistes sobre aquest tema i 

representants de les set forces polítiques de l’arc parlamentari en protagonitzen. El 

Govern de Catalunya (15,6%), ERC (16,7%) i JUNTSxCAT amb PDECAT (18,8%) són 

les tres agrupacions que més entrevistes acumulen a TV3. A Catalunya Ràdio, que 

n’emet 72, apareixen entrevistades cinc forces de l’arc parlamentari. Les agrupacions 

amb percentatges més elevats a la ràdio pública són: el Govern de Catalunya i la 

suma de PDECAT amb JUNTSxCAT (21%, cada agrupació) i ERC (11%). L’emissora 

privada RAC1, amb un total de 42 entrevistes, inclou tres forces parlamentàries. 

Gairebé un terç d’aquestes intervencions les protagonitzen representants de l’executiu 

català, el 14,3%, representants del govern local de Barcelona i el 12%, representants 
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d’ERC, com a agrupacions principals en aquest format. El 3/24 inclou 28 entrevistes: 

una quarta part les protagonitzen membres de l’executiu català, un 21,4%, 

representants d’ERC i un 14,3%, representants de JUNTSxCAT o PDECAT (les 

úniques formacions polítiques que en parlen en el marc d’entrevistes). I TVE n’inclou 3 

(al president del Senat i a diputats de C’s i JUNTSxCAT, respectivament). Entre les 

entitats vinculades al debat polític que registren entrevistes relatives al judici, 

l’Associació Catalana pels Drets Civils és la que més n’acumula (17,9% del total al 

3/24, 12,5% a TV3, 8,3% a Catalunya Ràdio i 7,1% a RAC1). 

 

La rellevància informativa del judici també es fa palesa en el nombre de connexions i 

retransmissions que hi guarden relació. Tot els mitjans, excepte les emissions en 

desconnexió de TVE Catalunya, inclouen retransmissions de les sessions del judici 

celebrades entre l’1 de maig, inici del període d’anàlisi, i el 12 de juny, data en què es 

va celebrar la darrera sessió: el 3/24 inclou connexions amb les 14 sessions 

celebrades en aquest interval; TV3, amb 12; RAC1, amb 4; i Catalunya Ràdio, amb 3.  

 

A banda de les retransmissions de sessions del judici, tots les mitjans donen cobertura 

amb aquest format a altres esdeveniments relacionats amb el judici (vegeu l’annex 3). 

TV3 en comptabilitza 41, el canal informatiu 3/24 n’inclou 39, RAC1 n’afegeix 33 i 

Catalunya Ràdio, 31. Es tracta, majoritàriament en tots els casos, de declaracions 

institucionals que valoren la sentència del TS, així com les mobilitzacions i els aldarulls 

de l’octubre, però també se’n comptabilitzen dels partits. El Govern de Catalunya és 

l’agrupació que protagonitza una proporció més elevada d’aquestes retransmissions 

(gairebé una tercera part a TV3, el 3/24 i RAC1 i una quarta part a Catalunya Ràdio). A 

més, TV3, 3/24, RAC1 i Catalunya Ràdio coincideixen a oferir la sessió del Ple del 

Parlament en què el president de la Generalitat compareix per informar sobre “els 

darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial”; l’acte central de la vaga general 

del 18-O; i la manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural a 

Barcelona el 26-O. TV3, el 3/24 i RAC1 també ofereixen la concentració “¡Basta ya! 

Justicia y convivencia”, organitzada per C’s, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La 

programació en desconnexió de TVE Catalunya ofereix part d’una declaració 

institucional del Govern de Catalunya per valorar la finalització del judici.  

 

D’altra banda, quatre debats aborden qüestions relacionades amb el judici al TS. El 

programa FAQS de TV3 n’emet un al setembre amb representants de les 7 forces 

parlamentàries sobre les possibles conseqüències polítiques de la futura sentència. El 

programa Més 3/24 n’emet un, l’endemà de la publicació de la sentència, sobre la 
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repercussió de la sentència en les persones condemnades i les seves famílies, amb la 

participació de l’Associació Catalana pels Drets Civils. A l’últim, el programa especial 

informatiu emès en simultani per TV3 i el 3/24 el 26 d’octubre amb motiu de la 

manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural inclou un debat amb 

la participació de  representants d’ERC, la CUP i Societat Civil Catalana.19 

  

                                                
19

 En aquest debat també hi intervenen altres persones en qualitat d’analistes, que són Magda Gregori, Milagros Pérez 
Oliva i Gemma Ubasart. 
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Quadre 10. Percentatge del temps de notícia de les informacions derivades del judici de la Causa 
especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 

Informacions derivades del judici de la Causa 
especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions entorn del desenvolupament de les sessions del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 
(TER) 

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

Contingut de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i 
reaccions des d’àmbits diferents (TER) 

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

Debat entorn de les possibles conseqüències polítiques de la 
futura sentència en el judici de la Causa especial 20907/2017 al 
Tribunal Suprem (TER) 

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

Mobilitzacions de protesta contra la Sentència 459/2019 del 
Tribunal Suprem i aldarulls (TER) 

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

Informacions en relació amb els centres de coordinació de 
seguretat ciutadana i amb les reunions de seguiment de les 
mobilitzacions de protesta contra la Sentència 459/2019 del TS 
i els aldarulls (TER) 

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

Informacions entorn dels contactes entre els presidents del 
Govern de Catalunya i del Govern de l’Estat arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS i els fets que se’n 
van derivar (TER) 

0,8 0,5 0,5 0,8 

Debat entorn del dispositiu i les actuacions policials en relació 
amb les mobilitzacions de protesta contra la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls (TER) 

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

Reactivació de les euroordres de detenció contra Carles 
Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS (TER) 

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

Debat entorn del trasllat a centres penitenciaris de Catalunya, 
de les condicions de l’empresonament i de l’obtenció de 
permisos de les persones encausades arran del procés 
independentista (TER) 

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

Reaccions polítiques al desenvolupament de les sessions del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 
(TER) 

0,4 0,2 0,2 0,2 

Informacions sobre les accions i característiques de la 
plataforma Tsunami Democràtic i reaccions des de diferents 
àmbits (TER) 

0,4 0,6 0,8 1,1 

Proposta de nova votació en relació amb l’autodeterminació en 
el decurs del Ple del Parlament del 17 d’octubre en resposta a 
la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem (TER) 

0,4 0,3 0,3 0,3 

Repercussió internacional de la publicació de la Sentència 
459/2019 del Tribunal Suprem (TER) 

0,3 0,1 -- -- 

Debat entorn de la situació de presó preventiva de les persones 
encausades arran del procés independentista (TER) 

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

Informacions entorn del desenvolupament de les anomenades 
“marxes per la llibertat” (TER) 

0,2 0,2 -- 0,2 

Mobilitzacions amb posicionaments diferents a les de protesta 
contra la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i aldarulls 
(TER) 

0,2 -- 0,5 0,1 

Acampada de l’autodefinida ‘‘generació 14 d’octubre’’ a la Plaça 
Universitat de Barcelona com a reacció a la Sentència 
459/2019 del Tribunal Suprem (TER) 

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

Vaga general del 18 d’octubre convocada per la Intersindical-
CSC i IAC (TER) 

0,1 -- 0,1 -- 

Resum i reaccions a la compareixença de Pedro Sánchez 
posterior a la reunió del Consell de la UE del 18 d’octubre, en 
relació amb els fets esdevinguts a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS (TER)  

0,1 0,1 -- -- 

Reunions bilaterals del president del Govern de l’Estat en 
funcions amb els líders de PP, Podemos i C’s arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS i els fets que se’n 
van derivar (TER) 

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

Vagues d’estudiants convocades pel Sindicat d’Estudiants i 
SEPC en resposta a la Sentència 459/2019 del Tribunal 
Suprem (TER) 

0,1 -- 0,1 0,1 

Total 14,8 13,2 13,9 14,0 
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Quadre 11. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions derivades del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 

 
Canal/emissora 

% de temps 
de notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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TV3 14,8 

Govern de Catalunya 19,8 

ERC 12,9 

Govern de l’Estat 11,0 

PDECAT 8,6 

PPC + PP 4,8 

JUNTSxCAT 4,7 

C’s 4,7 

PSC + PSOE 4,6 

Òmnium Cultural 4,4 

CUP 2,9 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 2,8 

Parlament de Catalunya 2,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,7 

CAT EN COMÚ+IU 2,6 

ANC 2,4 

Govern de les administracions locals catalanes 1,9 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,5 

Altres actors polítics sense adscripció (Santi Vila) 1,1 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,0 

Organismes de la Unió Europea 0,7 

Altres institucions de la Generalitat 0,5 

VOX 0,3 

Podem + Podemos 0,3 

SOBIRANISTES 0,3 

Arran 0,2 

Crida Nacional per la República 0,2 

Alerta Solidària 0,2 

PIRATA.CAT 0,1 

PNB 0,1 

Corts Generals 0,1 

Catalunya Ràdio 13,2 

Govern de Catalunya 28,3 

Govern de l’Estat 14,1 

ERC 9,4 

PDECAT 9,3 

JUNTSxCAT 5,9 

Òmnium Cultural 4,6 

PSC + PSOE 3,7 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 3,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,6 

Govern de les administracions locals catalanes 2,5 

CUP 2,5 

C’s 2,3 

ANC 2,2 

Parlament de Catalunya 1,9 

PPC + PP 1,5 

Organismes de la Unió Europea 1,3 

CAT EN COMÚ+IU 1,3 

Associació Catalana pels Drets Civils 0,5 

Más País 0,5 

SOBIRANISTES 0,3 

Altres actors polítics sense adscripció (Santi Vila) 0,2 

Podem + Podemos 0,2 

Altres institucions de la Generalitat 0,2 

Crida Nacional per la República 0,2 
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TVE Catalunya 13,9 

Govern de Catalunya 18,0 

Govern de l’Estat 17,5 

C’s 7,9 

PSC + PSOE 7,7 

PPC + PP 7,3 

ERC 7,2 

JUNTSxCAT 5,5 

CAT EN COMÚ+IU 5,1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 4,6 

PDECAT 4,0 

Òmnium Cultural 3,6 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 3,2 

CUP 2,3 

ANC 2,2 

Parlament de Catalunya 1,6 

Podem + Podemos 0,9 

Altres actors polítics sense adscripció (Santi Vila) 0,8 

Más País 0,3 

VOX 0,2 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,1 

Corts Generals 0,1 

RAC1 14,0 

Govern de Catalunya 24,3 

Govern de l’Estat 14,1 

ERC 8,1 

PDECAT 6,2 

PSC + PSOE 5,1 

JUNTSxCAT 5,0 

Òmnium Cultural 4,9 

CAT EN COMÚ+IU 4,1 

ANC 3,5 

PPC + PP 3,4 

C’s 3,2 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,2 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 2,7 

Govern de les administracions locals catalanes 2,6 

CUP 2,6 

Associació Catalana pels Drets Civils 2,1 

Parlament de Catalunya 1,0 

Societat Civil Catalana 0,7 

Podem + Podemos 0,6 

Organismes de la Unió Europea 0,5 

Crida Nacional per la República 0,4 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,4 

Corts Generals 0,4 

Altres institucions de la Generalitat 0,3 

VOX 0,3 

Altres actors polítics sense adscripció (Santi Vila) 0,2 

SOBIRANISTES 0,2 
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3.1.2 Informacions sobre les eleccions a les Corts Generals del 10N 

 

Les notícies que aborden les eleccions a les Corts Generals del 10N apleguen en tots 

els mitjans analitzats entorn del 12% del temps total (12,7% a TV3, 12,4% a TVE 

Catalunya, 12,3% a RAC1 i 11,9% a Catalunya Ràdio) i es configuren com el segon 

grup d’informacions amb més temps en tots el canals i emissores, amb l’excepció de 

RAC1, on ocupa la tercera posició. 

 

La distribució de les informacions que configuren aquest ítem és força similar en tots 

els mitjans, que coincideixen a situar com a tema més rellevant per temps les 

negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern de 

l’Estat després de la celebració dels comicis. Amb una proporció inferior, els altres dos 

grups d’informacions amb més atenció mediàtica corresponen, també en tots els 

mitjans, als que se centren en els actes i les propostes prèvies a la campanya electoral 

i als que tracten la campanya mateixa de les candidatures que hi concorren. 

 

Les notícies relacionades amb les negociacions per a la investidura del candidat del 

PSOE acumulen entorn de la meitat del temps a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 i més 

de la meitat a TVE Catalunya. En aquestes informacions, els contactes entre ERC i el 

PSOE per possibilitar un acord i les reaccions de la resta de partits concentren gairebé 

la meitat del temps en tots els canals i emissores. A continuació, amb un temps més 

baix, s’informa de les negociacions que mantenen el PSOE i Podemos en relació amb 

un eventual acord de govern. 

 

Amb anterioritat al desenvolupament de la campanya electoral i a les negociacions 

entre partits que tenen lloc després dels resultats dels comicis, les informacions amb 

vista a la celebració d’aquestes eleccions a les Corts Generals del 10N suposen entorn 

d’una cinquena part del temps en tots els mitjans i inclouen les reaccions a l’anunci de 

la nova convocatòria electoral, la configuració de les llistes electorals, propostes 

programàtiques i al·lusions a possibles pactes postelectorals, així com actes de les 

formacions polítiques previs a l’inici de la campanya. 

 

També amb gairebé una cinquena part del temps total en tots els mitjans, se situa el 

conjunt de notícies que informen sobre la campanya electoral de les candidatures i 

sobre els debats electorals. La reducció a 8 dies del període de campanya com a 

conseqüència de l’aplicació de la reforma de la Llei electoral per a casos de 

convocatòria automàtica d’eleccions explica el volum informatiu més baix que registra 
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la campanya del 10N en relació amb els comicis anteriors a les Corts del 28A, que 

representaven sobre el total de l’ítem informatiu una tercera part del temps a RAC1, 

TV3 i Catalunya Ràdio, i una quarta part del total a TVE Catalunya.   

 

Quant al temps de paraula, el mitjà que presenta més diversitat de veus en aquest 

ítem als informatius analitzats és TV3, amb 26 agrupacions diferents. La segueixen 

RAC1, amb 23, Catalunya Ràdio, amb 20, i  TVE Catalunya, amb 18.  

 

Com a conseqüència del predomini, en temps, de les informacions sobre les 

negociacions per a la investidura, les forces que hi participen se situen entre les que 

registren més temps de paraula: el PSOE i ERC, en relació amb la cerca d’un pacte de 

votació,  i Podemos i CAT EN COMÚ+IU, en relació amb l’acord de govern.  

 

Així, PSC+PSOE, com a força que aspira a investir el seu candidat, és qui suma més 

temps de paraula als informatius analitzats de tots els canals i emissores: 24,6% a 

Catalunya Ràdio, 23,3% a RAC1, 22,8% a TVE Catalunya i 20,8% a TV3.  

 

Per la seva banda, l’atenció mediàtica que rep el posicionament d’ERC amb 

Sobiranistes en relació amb la decisió del seu vot a la investidura i amb les reunions 

que mantenen amb el partit del candidat, la situa en segon lloc per temps a RAC1 

(21,9%), TVE Catalunya (18,6%) i Catalunya Ràdio (14%) i en quarta posició a TV3, 

amb un 12,3%. Com ja s’ha esmentat més amunt, els altres actors que més temps de 

paraula acumulen són els de CAT EN COMÚ+IU amb Podem + Podemos, que  

obtenen el tercer lloc a tots els mitjans principalment per les intervencions que 

efectuen entorn de la proposta d’un acord de govern de coalició: 16,4% del total a 

RAC1, 16% a TVE Catalunya, 13,5% a Catalunya Ràdio i 12,4% a TV3. 

 

El PPC+PP, al seu torn, acumula a TV3 un 14% del temps de paraula en aquest ítem 

informatiu i se situa com la segona agrupació amb el registre més elevat després de 

PSC+PSOE, les dues forces que obtenen més escons en el conjunt de l’Estat a les 

eleccions. Les seves intervencions també es concentren majoritàriament en les peces 

que aborden les negociacions per a la investidura, tot i que en aquest cas, per 

expressar el posicionament del partit, com a principal grup de l’oposició al Congrés, 

respecte de les reunions que manté el PSOE amb les altres forces. 
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Els informatius analitzats de TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 inclouen, a més, temps de 

paraula de formacions sense representació parlamentària en el marc d’informacions de 

la campanya de les candidatures i dels dies previs, amb uns percentatges inferiors a 

l’1%. Más País i Som Alternativa registren temps de paraula als tres mitjans; PACMA i 

RECORTES CERO-GV, a TV3 i Equo i Teruel Existe, a RAC1. 

 

La presència governamental en les informacions relacionades amb els comicis del 

10N, on l’atenció mediàtica recau en els partits polítics, es redueix respecte dels 

períodes no electorals. Els percentatges registrats pel Govern de l’Estat  en tots els 

mitjans se situen entre el 6% i el 3% del temps de paraula total i les intervencions 

s’emmarquen en informacions relacionades amb l’anunci de la convocatòria, la 

logística de la jornada electoral i reaccions a les negociacions per  a la investidura. En 

el cas del Govern de Catalunya, les xifres oscil·len entre l’1% i el 3%, i gairebé tot el 

seu temps de paraula al·ludeix a les negociacions amb vista a la investidura. 

 

La temàtica que deriva dels comicis del 10N és tractada igualment en entrevistes, 

debats i retransmissions i connexions en els mitjans analitzats, gairebé tots 

protagonitzats per representants de partits que concorren a les eleccions. 

 

En relació amb les entrevistes, la majoria corresponen a representants de partits, que 

intervenen en qualitat de persones candidates i, un cop es constitueixen les Corts, de 

diputats o diputades al Congrés. 

 

A TV3, on es comptabilitzen un total de 98 entrevistes de 21 agrupacions diferents, i a 

Catalunya Ràdio, amb 47 entrevistes de 12 agrupacions diferents, s’hi registra la 

presència de representants de tots els grups parlamentaris de la nova legislatura tret 

del GP Basc, així com de diputats i diputades del Grup Mixt i del Grup Plural. ERC és 

qui mes més entrevistes suma tant a TV3 (17, conjuntament amb Sobiranistes) com a 

Catalunya Ràdio (9). A més, l’espai Els matins de TV3 i els programes El matí de 

Catalunya Ràdio i Catalunya nit ofereixen rondes d’entrevistes electorals en la seva 

programació amb les 7 forces que van obtenir representació parlamentària el 28A més 

la CUP, que concorre per primer cop a unes eleccions generals. Al 3/24, les 28 

entrevistes que registra corresponen a les 8 agrupacions de partit que obtenen 

representació a les Corts el 10N, sent ERC amb Sobiranistes qui en suma més (6). Per 

la seva banda, RAC1 ofereix 14 entrevistes de 8 agrupacions diferents i ERC també és 

qui en protagonitza més (4). A TVE Catalunya, on es computen 10 entrevistes de 6 

agrupacions diferents, el PSC és l’agrupació que en registra més (3). 
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Quant als debats, TV3, Catalunya Ràdio i el 3/24 n’emeten de manera simultània un 

d’electoral, 10N: El debat electoral, entre caps de llista d’ERC-SOBIRANISTES, PSC-

PSOE, JUNTS, d’ECP-GUANYEM EL CANVI, PP, VOX, C’s i CUP-PR. TV3 i el 3/24 

ofereixen també un altre debat de valoració dels resultats electorals, Especial 

informatiu. Eleccions Generals, amb la participació d’analistes20 i de representants 

d’ERC, PSC, PPC i CUP. TVE Catalunya també emet un altre d’electoral, Especial 

Debat Electoral 10N, entre representants d’ERC-SOBIRANISTES, PSC-PSOE, 

JUNTS, d’ECP-GUANYEM EL CANVI, PP, VOX, C’s i CUP-PR. 

 

I pel que fa a les retransmissions i connexions, el 3/24 és qui més n’ofereix, amb un 

total de 52. El segueix TV3 amb 51, RAC1 amb 38 i Catalunya Ràdio amb 21. Les 

retransmissions més nombroses dels tres mitjans de la CCMA corresponen a rodes de 

premsa de representants de totes les forces amb representació a les Corts per alguna 

de les quatre circumscripcions catalanes, a més de la CUP, per valorar la jornada 

electoral i els resultats de les eleccions i atencions als mitjans de les persones 

candidates després d’exercir el dret a vot. Catalunya Ràdio també inclou una 

intervenció d’un representant de Más País. Els tres mitjans ofereixen parcialment el 

Ple de constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura. A més, TV3 emet 

parcialment actes finals de campanya de les candidatures amb representació al 

Congrés21 més la CUP. Pel que fa a RAC1, la majoria de les connexions corresponen a 

atencions als mitjans i rodes de premsa de persones candidates de totes les forces 

que prèviament tenien representació al Congrés, a més de la CUP i Más País, durant 

la jornada electoral. Aquesta emissora també ofereix parcialment, com els mitjans de 

la CCMA, el Ple de constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura. 

 

  

                                                
20

 Les persones que intervenen en qualitat d’analistes són: Mar Aguilera, Sonia Andolz, Berta Barbet, Fernando 
Carrera, Jordi Cuminal, Ernesto Ekaizer, Víctor Lapuente, Anna López, Jordi Muñoz, Montserrat Nebrera i Gemma 
Ubasart. 
21

 La conductora del programa Tot es mou de TV3 anuncia la connexió amb l’acte d’ERC, però no s’emet per manca de 
senyal a causa de problemes tècnics. 
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Quadre 12. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre les eleccions a les Corts 
Generals del 10N 

Informacions sobre les eleccions a les Corts 
Generals del 10N 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions entorn de les negociacions per a la 
investidura de Pedro Sánchez com a president del 
Govern de l’Estat després del 10N (TER) 

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

Informacions amb vista a la celebració de les eleccions a 
les Corts Generals del 10N (TER) 

2,8 2,6 2,3 2,5 

Informacions sobre la campanya electoral de les 
candidatures que concorren a les eleccions a les Corts 
Generals del 10N (TER) 

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

Resultat de les eleccions a les Corts Generals del 10N 
(TER) 

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

Procés de constitució de les Corts Generals de la XIV 
legislatura després del 10N (TER) 

0,6 0,1 -- 0,3 

Desenvolupament de la jornada de reflexió i de la 
jornada electoral del 10N (TER) 

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

Informacions sobre debats electorals del 10N (TER) 0,3 0,1 0,3 0,2 

Total 12,7 11,9 12,4 12,3 

 

 

 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

64 

Quadre 13. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre les 
eleccions a les Corts Generals del 10N 

 
Canal/emissora 

% de temps 
de notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
In

fo
rm

a
c
io

n
s
 s

o
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re
 l

e
s
 e

le
c
c
io

n
s
 a

 l
e
s
 C

o
rt

s
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e
n

e
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 d

e
l 

1
0
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TV3 12,7 

PSC + PSOE 20,8 

PPC + PP 14,0 

ERC 12,2 

JUNTSxCAT 9,8 

C’s 9,2 

CAT EN COMÚ+IU 6,8 

Podem + Podemos 5,6 

Govern de l’Estat 5,0 

CUP 3,5 

VOX 2,8 

Corts Generals 2,5 

PDECAT 2,3 

Govern de Catalunya 1,0 

Más País 0,9 

Bloc Nacionalista Valencià 0,7 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,6 

PNB 0,5 

Más Madrid 0,4 

EH Bildu 0,3 

PACMA 0,2 

Govern de les administracions locals catalanes 0,2 

RECORTES CERO-GV 0,2 

ANC 0,1 

Iniciativa del Poble Valencià 0,1 

Som Alternativa 0,1 

SOBIRANISTES 0,1 

Catalunya Ràdio 11,9 

PSC + PSOE 24,6 

ERC 13,8 

JUNTSxCAT 9,3 

PPC + PP 8,8 

CAT EN COMÚ+IU 8,3 

C’s 6,8 

Govern de l’Estat 5,7 

Podem + Podemos 5,2 

CUP 4,6 

PDECAT 3,9 

VOX 3,0 

Govern de Catalunya 2,4 

Corts Generals 1,3 

Bloc Nacionalista Valencià 0,5 

Más País 0,5 

EH Bildu 0,4 

Demòcrates de Catalunya 0,3 

PRC 0,2 

SOBIRANISTES 0,2 

Som Alternativa 0,2 
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Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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TVE Catalunya 12,4 

PSC + PSOE 22,8 

ERC 18,3 

CAT EN COMÚ+IU 11,1 

C’s 10,6 

JUNTSxCAT 8,8 

PPC + PP 8,4 

Podem + Podemos 4,9 

CUP 4,0 

Govern de l’Estat 3,2 

Govern de Catalunya 2,7 

PDECAT 2,2 

VOX 1,5 

Corts Generals 0,8 

BCN CANVI 0,3 

SOBIRANISTES 0,3 

Corona 0,1 

PNB 0,1 

Societat Civil Catalana 0,1 

RAC1 12,3 

PSC + PSOE 23,3 

ERC 20,5 

Podem + Podemos 9,4 

PPC + PP 8,1 

C’s 8,1 

CAT EN COMÚ+IU 7,0 

JUNTSxCAT 4,5 

Govern de Catalunya 3,2 

Govern de l’Estat 3,1 

PDECAT 2,6 

CUP 2,5 

VOX 1,7 

Corts Generals 1,4 

SOBIRANISTES 1,4 

Som Alternativa 0,8 

EH Bildu 0,4 

Organismes de la Unió Europea 0,3 

PNB 0,3 

Equo 0,3 

ANC 0,2 

Más País 0,2 

Demòcrates de Catalunya 0,2 

Teruel Existe 0,1 
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3.1.3 Informacions sobre els comicis del 26M 

 

Les informacions relacionades amb els comicis del 26 de maig, en què concorren en 

una mateixa jornada les eleccions locals, al Parlament Europeu i a les cambres 

d’algunes comunitats autònomes de l’Estat, suposen el primer tema per temps de 

notícia del període analitzat a RAC1 (15,5% del total) i el tercer gran grup 

d’informacions a TVE Catalunya (12,3% del total), Catalunya Ràdio (11,5%) i TV3 

(11%). 

 

Del conjunt de notícies que guarden relació amb aquestes eleccions, les que aborden 

la campanya electoral de les candidatures de les formacions majoritàries a Catalunya 

que hi concorren són les que registren una proporció de temps més elevada a RAC1, 

Catalunya Ràdio i TV3, amb gairebé una quarta part del total d’aquest ítem informatiu. 

A TVE Catalunya aquestes informacions sobre la campanya se situen com a segon 

tema, amb una proporció lleugerament inferior, d’entorn d’una cinquena part. 

 

La distribució del temps de notícia de les candidatures que concorren en aquestes 

eleccions es detallen amb dades no mostrals a l’Informe específic de pluralisme a la 

televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions locals i al Parlament Europeu 

2019 (del 10 al 24 de maig). Aquesta distribució guarda relació amb els resultats 

obtinguts en les eleccions anteriors per les forces polítiques, que en tots els mitjans 

analitzats inclouen les 7 majoritàries a Catalunya: C’s, CAT EN COMÚ, CUP, ERC, 

JUNTSxCAT, PPC i PSC.  

 

A banda de les peces que se centren en la campanya de les diferents candidatures 

durant el període electoral, la constitució de l’Ajuntament de Barcelona i les 

negociacions per a la formació del nou Govern municipal un cop celebrades les 

eleccions és l’altre tema que més atenció mediàtica genera en tots els canals i 

emissores. A TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 aquestes notícies esdevenen el segon 

grup d’informacions que aglutina més temps en aquest ítem als mitjans de la CCMA 

(amb l’1,8% del temps total de notícia) i el 3,2%, a RAC1. A TVE Catalunya, la 

constitució del consistori barceloní i les negociacions prèvies són el tema principal de 

l’ítem informatiu, amb un 3,1% del seu temps de notícia. 

 

El caràcter de desconnexió de la cadena de TVE pot tenir relació amb el volum 

informatiu més gran que aquest mitjà dedica tant al procés de constitució del consistori 

de la capital catalana com al de la resta dels ajuntaments de Catalunya, unes dades 

file://///serverdat/cccac/Area%20d'estudis/Informes%202019/i18_2019%20Eleccions%20locals%20i%20al%20Parlament%20Europeu%2026M.pdf
file://///serverdat/cccac/Area%20d'estudis/Informes%202019/i18_2019%20Eleccions%20locals%20i%20al%20Parlament%20Europeu%2026M.pdf
file://///serverdat/cccac/Area%20d'estudis/Informes%202019/i18_2019%20Eleccions%20locals%20i%20al%20Parlament%20Europeu%2026M.pdf
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que es detallen en els paràgrafs següents. TVE Catalunya és, a més, el mitjà que 

menys temps de notícia dedica a la constitució de les noves cambres legislatives en 

l’àmbit europeu i en el de la resta de l’Estat. 

 

Del conjunt de notícies que al·ludeixen a la constitució de l’Ajuntament de Barcelona i 

a les negociacions per a la formació del nou executiu, les que fan referència als 

contactes entre els partits previs a la constitució del cartipàs són les que acumulen 

més temps en tots els mitjans analitzats, amb entorn de les dues terceres parts 

d’aquest tema. El terç del temps restant guarda relació, principalment, amb l’escissió 

de Manuel Valls del grup municipal de C’s i al pacte de govern que signen Barcelona 

en Comú i el PSC. 

 

Més enllà del focus que els mitjans posen sobre Barcelona, tots els canals i emissores 

informen també sobre la constitució de la resta d’ajuntaments de Catalunya i sobre les 

negociacions prèvies per a la formació dels nous equips de govern, amb entorn del 

10% del temps de notícia de l’ítem a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 i el 20% a les 

desconnexions territorials de TVE. Catalunya Ràdio i  RAC1 dediquen més de la meitat 

d’aquest temps a informar sobre les negociacions per intentar aconseguir un pacte de 

govern entre les formacions polítiques de diversos ajuntaments, mentre que a TV3 i a 

TVE Catalunya les informacions que en sumen més són les que se centren en la 

constitució dels consistoris. 

 

D’altres temes, addicionals als tractats fins ara, n’acumulen alguns mitjans almenys un 

1% del temps total del conjunt de notícies del context informatiu del període analitzat. 

Les notícies relacionades amb les negociacions per a la presidència de la Diputació de 

Barcelona assoleixen aquest percentatge a Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1 i 

les que fan referència als resultats electorals, a TV3 i a RAC1. Així mateix, a Catalunya 

Ràdio les notícies relatives al procés de formació del Parlament Europeu i de la nova 

Comissió Europea superen l’1% del total i el mateix succeeix a TVE Catalunya amb les 

informacions amb vista a la celebració de les eleccions. RAC1, al seu torn, presenta la 

particularitat d’incloure en els seus informatius uns reportatges sobre diferents 

municipis catalans en el marc de les eleccions del 26M.  

 

Pel que fa al temps de paraula, els informatius analitzats de TV3 són els que registren 

més diversitat de veus, amb 32 agrupacions diferents. Els segueixen els de Catalunya 

Ràdio i RAC1, amb 27, i els de TVE Catalunya, amb 24.  
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L’atenció que els mitjans dediquen a la campanya de les candidatures, tant en l’àmbit 

local com europeu, així com a les negociacions de les forces per a intentar assolir 

pactes de govern en els diferents municipis, explica que les agrupacions de partit 

acumulin entorn del 85% del temps de paraula en tots els mitjans analitzats. 

 

D’entre totes aquestes agrupacions de partit, ERC i PSC+PSOE se situen entre les 

que més temps de paraula aglutinen en tots els mitjans, principalment per 

intervencions en el marc de les informacions sobre la campanya electoral i, tot i que 

menys, sobre la constitució de l’Ajuntament de Barcelona. En el cas de TVE 

Catalunya, el temps de paraula també es concentra en informacions amb vista a la 

celebració dels comicis. Així, ERC és qui aglutina més temps de paraula a Catalunya 

Ràdio (18,8%), TV3 (18,2%, en aquest cas, juntament amb Sobiranistes) i RAC1 

(18,2%) i se situa en segon lloc a TVE Catalunya, amb un 16,8% del total. Quant a 

PSC+PSOE, és l’agrupació que suma més temps a TVE Catalunya (18,8%), se situa 

en segon lloc per temps a RAC1 (15,7%) i en tercer, a Catalunya Ràdio (12,9%) i TV3 

(11,4%).  

 

El percentatge de temps de paraula que registra el conjunt de CAT EN COMÚ+IU amb 

Podem+Podemos també se situa entre els més elevats a TV3, on ocupa la segona 

posició, amb un 12,2% del total. Com succeeix amb les altres agrupacions 

esmentades més amunt, la majoria de les intervencions s’ubiquen en informacions 

relacionades amb la campanya electoral i amb la constitució de l’Ajuntament de 

Barcelona, on la candidata de CAT EN COMÚ aspirava a revalidar el mandat. 

 

A Catalunya Ràdio, per la seva banda, és JUNTSxCAT amb PDECAT qui es posiciona 

en segon lloc per temps de paraula, amb un 13,1% del total. En aquest cas, la meitat 

de les intervencions s’emmarquen en peces sobre la campanya electoral i, tot i que 

menys, en les informacions amb vista a la celebració dels comicis.  

 

A banda de les forces majoritàries, tant la informació sobre la campanya electoral als 

municipis com sobre les negociacions que posteriorment mantenen les candidatures 

propicia la presència d’algunes formacions amb una implantació estrictament local en 

tots els canals i emissores. Entre aquestes forces, la que registra més temps és BCN 

CANVI, que si bé concorre en la mateixa llista que C’s a les eleccions a l’Ajuntament 

de Barcelona, es produeix una escissió dos dies després de la constitució del 

consistori. El partit liderat per Manuel Valls obté entorn del 6% del temps de paraula en 

tots els canals i emissores. 
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Entre les agrupacions governamentals, la que representa els executius de les 

administracions locals catalanes altres que el de Barcelona és la que suma més temps 

de paraula a TVE Catalunya (5,9%), TV3 (3,6%) i RAC1 (2,6%), en el marc 

d’informacions relacionades amb els plens d’investidura dels nous alcaldes i 

alcaldesses. En la mostra analitzada de Catalunya Ràdio, els governs locals catalans 

aglutinen el 3,4% del total i és l’executiu estatal qui en registra més (5,6%), sobretot 

per les compareixences per informar sobre la constitució de les meses electorals i les 

dades provisionals de participació de la jornada electoral. 

 

Més enllà del temps de notícia i de paraula als informatius que els mitjans dediquen als 

comicis del 26M, tots ells inclouen en la seva programació diverses entrevistes, debats 

i connexions i retransmissions en què s’aborda aquest tema. El desglossament 

específic d’aquestes intervencions durant el període de campanya electoral es detalla 

en l’informe al qual es fa referència a l’inici d’aquest epígraf.  

 

Quant a les entrevistes, i en relació amb les qüestions relacionades amb el comicis del 

26M, la majoria estan protagonitzades per representants de partits polítics que hi 

concorren. Catalunya Ràdio suma un total de 99 entrevistes de 19 agrupacions 

diferents; TV3, 94 de 18 agrupacions; el 3/24, 52 entrevistes de 13 agrupacions; 

RAC1, 45 de 13 agrupacions, i TVE Catalunya, 11 entrevistes de 8 agrupacions 

diferents. En tots els mitjans, ERC és l’agrupació que més entrevistes suma: juntament 

amb Sobiranistes, 25 a TV3 i 12 al 3/24; amb el mateix nombre que l’agrupació Govern 

de les administracions locals catalanes, 15 a Catalunya Ràdio; 11 a RAC1 i 2 a TVE 

Catalunya (el mateix nombre que C’s i CAT EN COMÚ). 

 

Pel que fa als debats, a més dels electorals que ja consten a l’informe específic de 

pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions locals i al 

Parlament Europeu 2019 (del 10 al 24 de maig) al qual s’ha fet referència, fora del 

període de campanya, El matí de Catalunya Ràdio i el programa Més 324 ofereixen al 

juliol un debat cada un sobre la constitució del Parlament Europeu i sobre la nova 

presidència de la Comissió Europea, respectivament, entre europarlamentaris de CAT 

EN COMÚ, C’S, ERC, PP i PSC. 

 

En relació amb les retransmissions i connexions que fan referència al 26M, el 3/24 és 

qui registra el nombre més elevat, amb 65 de diferents. El segueixen TV3 amb 37, 

RAC1 amb 17 i Catalunya Ràdio amb 9. S’hi inclouen tant connexions amb els actes 
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d’inici de campanya de les candidatures, com rodes de premsa per valorar els resultats 

o retransmissions dels actes de constitució dels consistoris i del Parlament  Europeu. 

 

 

Quadre 14. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre els comicis del 26M 

Informacions sobre els comicis del 26M TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions sobre la campanya electoral de les candidatures 
que concorren a les eleccions del 26M (TER) 

2,7 3,2 2,6 4,3 

Constitució de l’Ajuntament de Barcelona i negociacions per a 
la formació del nou Govern municipal (TER) 

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

Constitució dels ajuntaments de Catalunya altres que el de 
Barcelona i negociacions per a la formació dels nous equips de 
govern (TER) 

1,1 1,1 2,5 1,7 

Resultat de les eleccions del 26M (TER) 1,0 0,7 0,9 1,0 

Constitució dels ajuntaments de la resta de l’Estat i les cambres 
legislatives autonòmiques i negociacions per a la formació dels 
nous governs (TER) 

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

Informacions entorn de les negociacions per a la presidència de 
la Diputació de Barcelona (TER) 

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

Constitució de l’Assemblea de Madrid i negociacions per a la 
formació del nou Govern autonòmic (TER) 

0,7 0,8 -- 0,5 

Procés de formació del Parlament Europeu i de la nova 
Comissió Europea (TER) 

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

Informacions amb vista a la celebració de les eleccions del 26M 
(TER) 

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

Desenvolupament de la jornada de reflexió i de la jornada 
electoral del 26M (TER) 

0,4 0,4 0,4 0,2 

Informacions relacionades amb la campanya de les eleccions 
autonòmiques i locals 2019 a la resta de l’Estat (TER) 

0,3 -- -- -- 

Informacions sobre debats electorals del 26M (TER) 0,3 0,1 -- 0,2 

Informacions sobre l’emissió del vot per correu i del vot des de 
l’estranger en les eleccions del 26M (TER) 

0,1 0,1 -- 0,1 

Reportatges sobre diferents municipis catalans en el marc de 
les eleccions del 26M (TER) 

-- -- -- 1,0 

Total 11,0 11,5 12,3 15,5 
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Quadre 15. Percentatge del temps de notícia de les informacions sobre els comicis del 26M 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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 d
e
l 

2
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TV3 11,0 

ERC 18,0 

PSC + PSOE 11,4 

CAT EN COMÚ+IU 9,6 

PPC + PP 8,9 

PDECAT 6,4 

CUP 6,4 

C’s 6,1 

BCN CANVI 6,1 

JUNTSxCAT 4,7 

Govern de les administracions locals catalanes 3,6 

Podem + Podemos 2,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,4 

VOX 2,0 

Govern de l’Estat 1,7 

Govern de Catalunya 1,6 

Más Madrid 1,6 

Organismes de la Unió Europea 1,3 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,1 

Govern de les administracions locals no catalanes 1,1 

Guanyem Badalona en Comú 0,6 

Comú de Lleida 0,5 

Més per Mallorca 0,4 

Òmnium Cultural 0,4 

Guanyem Girona 0,3 

EL PI 0,3 

ANC 0,2 

SOBIRANISTES 0,2 

Compromís per València 0,2 

Societat Civil Catalana 0,1 

Geroa Bai 0,1 

Crida per Sabadell 0,1 

TxT 0,1 

Catalunya Ràdio 11,5 

ERC 18,8 

PSC + PSOE 12,9 

PPC + PP 10,3 

CAT EN COMÚ+IU 7,3 

C’s 6,9 

JUNTSxCAT 6,6 

PDECAT 6,5 

Govern de l’Estat 5,6 

BCN CANVI 5,2 

Govern de les administracions locals catalanes 3,4 

CUP 3,2 

Organismes de la Unió Europea 2,7 

VOX 2,4 

Govern de Catalunya 2,4 

Podem + Podemos 1,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,1 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,6 

Parlament de Catalunya 0,4 

Guanyem Girona 0,4 

ANC 0,3 

Altres cambres legislatives 0,2 

EH Bildu 0,2 

Guanyem Badalona en Comú 0,2 

Más Madrid 0,2 

Crida per Sabadell 0,1 

EL PI 0,1 

Comú de Lleida 0,1 
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Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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TVE Catalunya 12,3 

PSC + PSOE 18,8 

ERC 16,8 

CAT EN COMÚ+IU 12,9 

PPC + PP 6,5 

C’s 6,1 

PDECAT 6,0 

JUNTSxCAT 5,9 

Govern de les administracions locals catalanes 5,9 

BCN CANVI 5,4 

Govern de Catalunya 4,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,6 

CUP 1,8 

Govern de l’Estat 1,1 

Podem + Podemos 0,9 

Guanyem Badalona en Comú 0,7 

Units per Avançar 0,6 

ANC 0,6 

Comú de Lleida 0,6 

TxT 0,5 

Guanyem Girona 0,4 

VOX 0,4 

Alternativa Independent per Santa Fe 0,3 

Crida per Sabadell 0,3 

Parlament de Catalunya 0,2 

RAC1 15,5 

ERC 18,2 

PSC + PSOE 15,7 

PPC + PP 8,1 

C’s 7,9 

PDECAT 7,7 

CAT EN COMÚ+IU 7,4 

BCN CANVI 6,9 

JUNTSxCAT 6,8 

CUP 3,1 

Govern de les administracions locals catalanes 2,6 

Govern de Catalunya 2,6 

VOX 2,4 

Podem + Podemos 2,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,8 

Organismes de la Unió Europea 1,6 

ANC 0,9 

BCAP-PRIMÀRIES 0,8 

Guanyem Badalona en Comú 0,7 

Govern de l’Estat 0,7 

Más Madrid 0,5 

ARAN AMASSA 0,5 

TxT 0,4 

Guanyem Girona 0,2 

Govern de les administracions locals no catalanes 0,2 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,1 

Alternativa Independent per Santa Fe 0,1 

Comú de Lleida 0,1 
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3.1.4 Informacions entorn de les negociacions per a la investidura del candidat 

del PSOE, Pedro Sánchez, després de les eleccions a les Corts Generals 

del 28A 

 

Les informacions que guarden relació amb les diverses fases de les negociacions per 

a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, posteriors a les eleccions a les 

Corts Generals del 28 d’abril, suposen en tots els mitjans analitzats entorn del 9% del 

temps total del període d’estudi: 9,9% a TVE Catalunya, 8,9% a RAC1 i 8,7% a TV3 i a 

Catalunya Ràdio. 

 

El grup de notícies que aglutinen més temps en el conjunt d’aquest ítem corresponen a 

les que se centren en les negociacions que enceten els partits polítics tot just després 

de la celebració dels comicis del 28A i que s’allarguen fins que té lloc el debat 

d’investidura, a finals de juliol. Tots els mitjans dediquen prop de la meitat del temps de 

notícia a aquestes negociacions (3,8% a Catalunya Ràdio; 4,6% a TVE Catalunya; 

4,1% a RAC1), tret de TV3, on la proporció del total de l’ítem és lleugerament inferior 

(3,4%). No obstant això, tots els mitjans analitzats coincideixen a situar en un primer 

pla les negociacions que mantenen representants del PSOE i d’Unidas Podemos, amb 

gairebé la meitat del temps. 

 

Aquestes negociacions donen pas al debat d’investidura que se celebra entre el 22 i el 

25 de juliol i on el candidat del PSOE no aconsegueix els suports necessaris per ser 

investit. TV3 és el mitjà que més temps de notícia dedica a aquest debat concret (1,2% 

del temps), mentre que a Catalunya Ràdio i a RAC1 la xifra se situa per sota de l’1% 

(0,9% i 0,8%, respectivament). En la mostra analitzada, TVE Catalunya, que té un 

caràcter de desconnexió, no registra temps de notícia en aquesta qüestió. 

 

Les informacions entorn de les negociacions posteriors al debat d’investidura fallit 

entre les formacions polítiques per intentar aconseguir de nou un acord de govern a 

l’Estat suposen en tots els canals i emissores aproximadament un terç del temps de 

notícia de l’ítem. Com succeïa amb el temps de notícia dedicat a les primeres 

negociacions, el protagonisme que prenen PSOE i Unidas Podemos en relació amb 

els contactes per intentar formar govern torna a ser l’assumpte que més atenció 

mediàtica acumula en tots els mitjans. En aquest cas, però, els percentatges de temps 

que aglutinen les negociacions entre representants de PSOE i Unidas Podemos no 

són tan uniformes. RAC1 li dedica més de la meitat del temps, TV3, gairebé la meitat i 

Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, entorn d’un terç. La resta d’informació incorpora els 
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posicionaments dels altres partits polítics amb representació al Congrés, sovint com a 

reacció al decurs de les negociacions dels dos actors polítics principals en aquest 

tema. 

 

Amb menys volum informatiu i petites variacions percentuals, tots els mitjans registren 

temps de notícia en relació amb el procés de constitució de les Corts Generals de la 

XIII legislatura després del 28A, sobretot pel que fa a la celebració del Ple de 

constitució del Congrés. El debat entorn de la proposta de designació de Miquel Iceta 

com a president del Senat també és abordat per totes les cadenes i emissores, tot i 

que és TVE Catalunya la que més temps li dedica, amb gairebé el 10% del total de 

l’ítem. 

 

Pel que fa al temps de paraula, TV3 és el mitjà que presenta més diversitat de veus, 

amb 24 agrupacions diferents. A continuació, Catalunya Ràdio en registra 19 i TVE 

Catalunya i RAC1, 16 cada una. 

 

L’atenció informativa que els mitjans dediquen a les diferents etapes de les 

negociacions entre el PSOE i Unidas Podemos es trasllada igualment a la distribució 

del temps de paraula. Així, PSC+PSOE és l’agrupació que més temps suma a tots els 

mitjans: 34,5% del total a TV3, 32,5% a RAC1, 32,1% a TVE Catalunya i 30,7% a 

Catalunya Ràdio. Al seu torn, el conjunt de Podem+Podemos amb CAT EN COMÚ+IU 

se situa en segon lloc per temps en tots els canals i emissores: 20% a TVE Catalunya, 

19,3% a RAC1, 19% a Catalunya Ràdio i 18,5% a TV3. 

 

Entre la resta d’agrupacions de partit, PPC+PP, com a primer grup de l’oposició al 

Congrés, se situa en tercer lloc per temps a TV3 (9,9%) i a Catalunya Ràdio (10,1%), 

mentre que a TVE Catalunya aquest lloc l’ocupa C’s amb un 9,3% i a RAC1, ERC, 

amb un 10,5% del total. 

 

El focus mediàtic que els mitjans posen en aquest ítem sobre els partits polítics situa el 

temps de paraula dels governs en uns percentatges inferiors. D’aquests executius, el 

Govern de l’Estat, principalment en el marc d’informacions en què reacciona al 

desenvolupament de les negociacions, és qui acumula més temps de paraula en tots 

els mitjans amb xifres que oscil·len entre el 6% i el 9% del total (8,8% a RAC1, 8,2% a 

TVE Catalunya,  6,4% a Catalunya Ràdio i 6% a TV3). 
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Les diverses negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, així com el debat 

d’investidura i la sessió constitutiva de les Corts de la XIII legislatura, són també 

abordades en el format d’entrevistes, sobretot protagonitzades per diputats i diputades 

de les Corts Generals. TV3 és el mitjà que més entrevistes ofereix, amb un total de 61 

de 14 agrupacions diferents. La segueixen Catalunya Ràdio amb 35 entrevistes de 9 

agrupacions; RAC1 amb 31 de 9 agrupacions diferents; el 3/24 amb 16 entrevistes de 

5 agrupacions i TVE Catalunya amb 3 entrevistes de 3 agrupacions diferents. 

L’agrupació que més entrevistes suma en relació amb aquest ítem informatiu en tots 

els mitjans, tret de TVE Catalunya, és CAT EN COMÚ: 23 a TV3, 11 a Catalunya 

Ràdio, 9 a RAC1 i 7 al 3/24.  

 

I pel que fa a les retransmissions i connexions, el 3/24 és qui n’ofereix més, amb un 

total de 29. La segueixen TV3 amb 26, RAC1 amb 8, Catalunya Ràdio amb 6 i TVE 

Catalunya amb 2. Els mitjans de la CCMA coincideixen a emetre les sessions dels dies 

22 i 23 de juliol del Ple del Congrés de Diputats en què se celebra el debat sobre la 

investidura del candidat Pedro Sánchez a la presidència del Govern de l’Estat (de 

manera parcial amb excepció de la sessió del 22 de juliol al 3/24, que l’emet 

íntegrament) i també de manera parcial la votació de la investidura del 25 de juliol. El 

3/24 (de manera íntegra) i TV3 (parcialment) també ofereixen les sessions plenàries  

constitutives de la XIII legislatura al Congrés i al Senat. Igualment, els tres mitjans de 

la CCMA emeten diferents rodes de premsa de portaveus i diputats al Congrés i al 

Parlament, que valoren, principalment, les negociacions per a la investidura i, també, 

la proposta de designació de Miquel Iceta com a senador: el 3/24 inclou representants 

de C’s, CAT EN COMÚ, EH Bildu, ERC, JUNTSxCAT, Podemos, PP i PSC+PSOE; 

TV3, de les mateixes formacions excepte JUNTSxCAT i Catalunya Ràdio, d’EH Bildu, 

ERC, Podemos i PP. Quant a RAC1, aquesta emissora ofereix, parcialment, la sessió 

constitutiva de les Corts Generals de la XIII legislatura, diverses rodes de premsa de 

representants del Congrés (d’EH Bildu, ERC i PSOE) i les sessions dels dies 22 i 23 

de juliol del Ple del debat d’investidura. Les retransmissions parcials de TVE Catalunya 

corresponen a dues rodes de premsa de dos diputats del Congrés (una del PP i una 

altra de Podemos).  
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Quadre 16. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de les negociacions per a 
la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després de les eleccions a les Corts 
Generals del 28A 

Informacions entorn de les negociacions per a la 
investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, 

després de les eleccions a les Corts Generals del 28A 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

RAC1 

Informacions sobre les negociacions posteriors a les 
eleccions del 28A per a la investidura de Pedro Sánchez 
com a president del Govern de l’Estat (TER) 

3,4 3,8 4,6 4,1 

Informacions sobre contactes entre les formacions 
polítiques per a l’eventual constitució d’un nou govern a 
l’Estat després del debat d’investidura fallit del juliol de 
2019 (TER) 

3,1 2,8 3,3 2,6 

Debat d’investidura del candidat del PSOE, Pedro 
Sánchez, a la presidència del Govern de l’Estat (22 -25 
de juliol de 2019) (TER) 

1,2 0,9 -- 0,8 

Procés de constitució de les Corts Generals de la XIII 
legislatura després del 28A (TER) 

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

Debat entorn de la proposta de designació de Miquel 
Iceta com a president del Senat (TER) 

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

Reunions de Pedro Sánchez amb entitats i col·lectius 
socials per “construir un programa obert de govern” amb 
vista a la investidura (TER) 

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

Total 8,7 8,7 9,9 8,9 
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Quadre 17. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de les 
negociacions per a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després de les eleccions 
a les Corts Generals del 28A 
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TV3 8,7 

PSC + PSOE 34,5 

Podem + Podemos 11,7 

PPC + PP 9,9 

C’s 9,2 

CAT EN COMÚ+IU 6,8 

ERC 6,4 

Govern de l’Estat 6,0 

JUNTSxCAT 4,0 

PNB 3,0 

Corts Generals 2,4 

PDECAT 1,4 

Bloc Nacionalista Valencià 0,8 

VOX 0,8 

Equo 0,5 

UPN 0,4 

Òmnium Cultural 0,4 

Govern de Catalunya 0,4 

EH Bildu 0,3 

Associació Catalana pels Drets Civils 0,2 

Iniciativa del Poble Valencià 0,2 

Corona 0,1 

CC 0,1 

Más Madrid 0,1 

CUP 0,1 

Catalunya Ràdio 8,7 

PSC + PSOE 30,7 

Podem + Podemos 13,6 

PPC + PP 10,1 

ERC 8,8 

C’s 7,3 

Govern de l’Estat 6,4 

CAT EN COMÚ+IU 5,4 

JUNTSxCAT 4,9 

PDECAT 3,0 

Govern de Catalunya 3,0 

Corts Generals 2,9 

Bloc Nacionalista Valencià 0,8 

VOX 0,7 

CUP 0,6 

Parlament de Catalunya 0,5 

UPN 0,4 

PRC 0,4 

PNB 0,2 

Equo 0,2 
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Canal/emissora 
% de temps de 
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Temps de paraula 
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TVE Catalunya 9,9 

PSC + PSOE 32,1 

Podem + Podemos 11,0 

C’s 9,3 

CAT EN COMÚ+IU 9,0 

Govern de l’Estat 8,2 

ERC 7,9 

PPC + PP 7,7 

JUNTSxCAT 4,3 

Corts Generals 3,3 

PDECAT 3,1 

Govern de Catalunya 2,2 

Òmnium Cultural 0,5 

VOX 0,5 

Parlament de Catalunya 0,4 

CUP 0,3 

Corona 0,3 

RAC1 8,9 

PSC + PSOE 32,5 

Podem + Podemos 13,8 

ERC 10,5 

Govern de l’Estat 8,8 

PPC + PP 6,8 

C’s 6,5 

JUNTSxCAT 6,1 

CAT EN COMÚ+IU 5,5 

Corts Generals 3,4 

Govern de Catalunya 2,6 

PDECAT 1,1 

VOX 0,8 

Equo 0,6 

PNB 0,5 

Òmnium Cultural 0,3 

CUP 0,2 
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3.1.5 Informacions entorn de la participació com a candidats i l’exercici del 

càrrec electe de les persones processades per la Causa especial 

20907/2017 al TS o en situació de processos d’extradició  

 

Les notícies que guarden relació amb la participació electoral i l’exercici del càrrec 

electe de les persones processades o en situació de processos d’extradició per la 

Causa especial 20907/2017 al TS entronquen temàticament amb els quatre grans 

ítems informatius que s’han analitzat prèviament en aquest informe: el que fa 

referència al judici al Tribunal Suprem i els que aborden els diferents processos 

electorals que se celebren durant el 2019. Per mitjans, el conjunt de les informacions 

d’aquest ítem suposen aproximadament el 4% del total de notícies del període a 

Catalunya Ràdio (4,3%) i RAC1 (4,1%) i se situen entorn del 3,5% a TV3 (3,5%) i TVE 

Catalunya (3,3%). 

 

Els informatius analitzats de tots els canals i emissores coincideixen a tenir com a 

tema amb més temps de notícia de l’ítem el que al·ludeix al debat entorn del 

procediment per a l’obtenció de l’acta i la condició d’eurodiputats d’Oriol Junqueras, 

Carles Puigdemont i Toni Comín, tot i que en proporcions diferents: dues terceres 

parts del total a TV3 i a RAC1, poc més de la meitat a Catalunya Ràdio i per sota del 

50% a TVE Catalunya. La distribució de les dues informacions principals que comprèn 

aquesta qüestió també varia d’un mitjà a un altre: TV3 i RAC1 dediquen gairebé dos 

terços del temps total a informar sobre la sentència del TJUE que es pronuncia al 

desembre sobre la immunitat com a europarlamentari d’Oriol Junqueras i les reaccions 

que provoca i la resta al procediment per a l’obtenció de l’acta d’eurodiputats de Carles 

Puigdemont i Toni Comín, en peces emeses principalment entre els mesos de juny i 

juliol.  A TVE Catalunya s’inverteixen aquests percentatges i sumen més temps les que 

se centren en les actes de Carles Puigdemont i Toni Comín (dos terços del temps) que 

les que tracten la sentència del TJUE. A Catalunya Ràdio,  al seu torn, els 

percentatges d’una i altra informació són similars. 

 

Un altre tema, cronològicament anterior, que també al·ludeix a aquests dos actors 

polítics, juntament amb Clara Ponsatí, és el que fa referència a les decisions de la JEC 

i del TS en relació amb la seva participació en la candidatura de JUNTS a les 

eleccions europees del 26M. Aquestes notícies, que es concentren en la primera 

setmana de maig fins que s’avala definitivament la candidatura electoral, suposen 

aproximadament el 0,4% del temps total a TV3 i a Catalunya Ràdio i el 0,5% a RAC1 i 
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a TVE Catalunya. En tots els casos, es tracta del tercer tema per temps d’aquest ítem 

informatiu.  

 

Un mes després de les eleccions del 28A, es registren les notícies entorn del 

procediment per a l’obtenció de l’acta i la condició de diputats o senadors a les Corts 

Generals dels polítics catalans electes empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, 

Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull. Aquestes informacions, que inclouen la sortida 

de la presó dels candidats per recollir les seves actes a les Corts, així com el debat 

entorn de la decisió de la Mesa del Congrés i la del Senat sobre la suspensió dels 

diputats i el senador processats, esdevenen el segon tema de l’ítem per temps en tots 

els mitjans, amb gairebé una quarta part del temps a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 i 

més d’un terç a TVE Catalunya. 

 

Pel que fa al temps de paraula, el mitjà que presenta més diversitat de veus és TV3, 

amb un total de 20 agrupacions diferents en aquest ítem informatiu. RAC1 registra 16 

agrupacions i Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, 15 agrupacions diferents cada una. 

 

Els partits dels dos espais polítics als quals pertanyen les persones processades per la 

Causa especial 20907/2017 o en situació de processos d’extradició i que es veuen 

afectades en l’exercici del càrrec electe són els que més temps de paraula apleguen 

en tots els mitjans analitzats, amb proporcions diferents segons el canal o l’emissora. 

A Catalunya Ràdio i a RAC1 el conjunt de PDECAT amb JUNTSxCAT és qui obté el 

percentatge més elevat dins d’aquest ítem, amb un 31,7% i un 27,6%, respectivament, 

i ERC ocupa el segon lloc amb un 13,1% en les dues emissores. A TVE Catalunya, el 

temps de paraula de tots dos és gairebé idèntic, amb un 24,6% del total per a ERC i un 

24,3% per a PDECAT amb JUNTSxCAT. TV3, al seu torn, té com a primera agrupació 

per temps ERC, amb un 17,6% del total, i el PDECAT amb JUNTSxCAT ocupa la 

segona posició amb un 14,1%. 

 

Entre la resta de partits polítics, PPC+PP i C’s, que es posicionen en contra de la 

participació electoral i de l’exercici del càrrec dels representants encausats o en 

situació de procés d’extradició, són les formacions que, després d’ERC i PDECAT amb 

JUNTSxCAT, sumen més temps de paraula en el conjunt d’aquest ítem també en tots 

els canals i emissores. PPC+PP registra un 12,2% a TV3, un 11,4% a TVE Catalunya, 

un 8,7% a RAC1 i un 5,2% a Catalunya Ràdio. Per la seva banda, C’s obté un 16% a 

TVE Catalunya, un 10% a TV3, un 8,7% a Catalunya Ràdio i un 8,2% a RAC1. 
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Les veus governamentals que apareixen en aquest ítem informatiu amb més temps de 

paraula són el Govern de l’Estat i el Govern de Catalunya, sobretot en el marc 

d’informacions entorn del procediment per a l’obtenció de l’acta i la condició 

d’eurodiputats d’Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. L’executiu estatal 

registra més temps a TV3 (9,5%), RAC1 (6,3%) i TVE Catalunya (6,2%) i obté un 

percentatge inferior al català a Catalunya Ràdio (5,6%). El Govern de Catalunya suma 

un 8,8% del total a Catalunya Ràdio, un 6,1% a TV3, un 5,8% a RAC1 i un 1,6% a TVE 

Catalunya. 

 

A banda de partits polítics i governs, l’agrupació organismes de la Unió Europea, que 

inclou principalment intervencions dels presidents de l’eurocambra i del TJUE, registra 

un 10,9% de temps de paraula a Catalunya Ràdio, un 7,3% a RAC1 i un 7% a TV3, en 

el marc d’informacions que fan referència als eurodiputats catalans encausats 

esmentats abans. En les desconnexions per a Catalunya de TVE els organismes 

europeus registren una xifra més baixa, concretament de l’1,9% del total. L’atenció 

informativa que els mitjans dediquen al procediment per a l’obtenció de l’acta i al debat 

entorn de la condició de diputats o senadors dels polítics catalans electes empresonats 

també situen les Corts Generals, amb intervencions de la presidenta del Congrés i de 

la vicepresidenta primera del Senat, entre les que sumen més temps, sobretot a 

RAC1, on concentra el 9,5% del total. A Catalunya Ràdio, la xifra és del 6,7% i a TVE 

Catalunya i TV3, entorn del 5%. 

 

El conjunt de temes que configuren aquest ítem informatiu s’aborda igualment en les 

entrevistes. TV3 és el mitjà que més en comptabilitza, amb un total de 26 de 8 

agrupacions diferents. La segueixen Catalunya Ràdio amb 21 de 9 agrupacions i  

RAC1 i el 3/24, amb 5 entrevistes cada una, de 3 i 2 agrupacions diferents, 

respectivament. Als tres mitjans de la CCMA, JUNTSxCAT amb PDECAT és qui més 

entrevistes suma mentre que a RAC1, JUNTSxCAT i ERC n’obtenen el mateix 

nombre. 

 

I pel que fa a les retransmissions i connexions, el 3/24  és qui més n’ofereix, amb 19, 

la segueix TV3, amb 10, i Catalunya Ràdio i RAC1, amb 3 cada una.  El 3/24 i TV3 

coincideixen a emetre parcialment la concentració “Omplim Estrasburg”, organitzada 

pel Consell per la República, l’ANC i Òmnium Cultural; una compareixença de la 

presidenta del Congrés entorn de la suspensió dels diputats electes en situació de 

presó preventiva i diverses rodes de premsa i atencions als mitjans de representants 

polítics (on aproximadament la meitat corresponen a JUNTSxCAT amb PDECAT en 
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tots dos mitjans). El 3/24, a més, ofereix parcialment l’arribada a les Corts dels diputats 

i el senador electes empresonats per recollir l’acta. Les tres connexions de Catalunya 

Ràdio corresponen a dues rodes de premsa i una atenció als mitjans (2 de 

representants de JUNTSxCAT i 1 d’ERC) i les altres tres de RAC1, a dues rodes de 

premsa (de JUNTSxCAT i ERC) i a la concentració “Omplim Estrasburg” a les portes 

de l’Europarlament. 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

85 

Quadre 18. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la participació com a 
candidats i l’exercici del càrrec electe de les persones processades per la Causa especial 
20907/2017 al TS o en situació de processos d’extradició 

Informacions entorn de la participació com a candidats i 
l’exercici del càrrec electe de les persones processades 
per la Causa especial 20907/2017 al TS o en situació de 

processos d’extradició 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions i debat entorn del procediment per a l’obtenció de 
l’acta i la condició d’eurodiputats d’Oriol Junqueras, Carles 
Puigdemont i Toni Comín (TER) 

2,3 2,4 1,4 2,7 

Informacions i debat entorn del procediment per a l’obtenció de 
l’acta i la condició de diputats o senadors a les Corts Generals dels 
polítics catalans electes empresonats (TER) 

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

Informacions i debat entorn de les decisions de la JEC i del TS en 
relació amb la participació de Carles Puigdemont, Toni Comín i 
Clara Ponsatí en la candidatura de JUNTS a les eleccions europees 
del 26M (TER) 

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

Informacions i debat entorn del procediment per a l’obtenció de 
l’acta de regidor de l’Ajuntament de Barcelona de Joaquim Forn 
(TER)  

-- 0,3 -- 0,1 

Total 3,5 4,3 3,3 4,1 
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Quadre 19. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la 
participació com a candidats i l’exercici del càrrec electe de les persones processades per la 
Causa especial 20907/2017 al TS o en situació de processos d’extradició 

 
Canal/emissora 
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TV3 3,5 

ERC 17,6 

PPC + PP 12,2 

PDECAT 12,0 

C’s 10,0 

Govern de l’Estat 9,5 

Organismes de la Unió Europea 7,0 

Govern de Catalunya 6,1 

Corts Generals 5,0 

CAT EN COMÚ+IU 3,4 

Òmnium Cultural 2,8 

ANC 2,3 

VOX 2,2 

JUNTSxCAT 2,1 

PSC + PSOE 2,0 

CUP 1,7 

PNB 1,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,1 

Podem + Podemos 0,6 

Associació Catalana pels Drets Civils 0,6 

EH Bildu 0,4 

Catalunya Ràdio 4,3 

PDECAT 24,0 

ERC 13,1 

Organismes de la Unió Europea 10,9 

Govern de Catalunya 8,8 

C’s 8,7 

JUNTSxCAT 7,7 

Corts Generals 6,7 

Govern de l’Estat 5,6 

PPC + PP 5,2 

CAT EN COMÚ+IU 3,1 

Òmnium Cultural 1,7 

CUP 1,4 

ANC 1,4 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,2 

VOX 0,5 

TVE Catalunya 3,3 

ERC 24,6 

C’s 16,0 

PDECAT 12,5 

JUNTSxCAT 11,8 

PPC + PP 11,4 

Govern de l’Estat 6,2 

Corts Generals 5,5 

PSC + PSOE 2,3 

ANC 2,1 

Podem + Podemos 1,9 

Organismes de la Unió Europea 1,9 

Govern de Catalunya 1,6 

Òmnium Cultural 0,9 

VOX 0,7 

CAT EN COMÚ+IU 0,5 

RAC1 4,1 

PDECAT 17,9 

ERC 13,1 

JUNTSxCAT 9,7 

Corts Generals 9,5 

PPC + PP 8,7 

C’s 8,2 

Organismes de la Unió Europea 7,3 

Govern de l’Estat 6,3 

Govern de Catalunya 5,8 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 3,0 

Societat Civil Catalana 2,4 

CAT EN COMÚ+IU 2,3 

PSC + PSOE 2,1 

CUP 1,4 

PNB 1,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1,1 
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3.1.6 Informacions sobre diferents estratègies polítiques entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

 

 

Les notícies que fan referència a les diferents estratègies polítiques entorn del model 

de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol representen el cinquè grup 

d’informacions amb més temps en el conjunt dels mesos analitzats a Catalunya Ràdio i 

a TVE Catalunya, on registren un 4,6% respecte del total, i el sisè grup, a RAC1 

(3,2%) i a TV3 ( 2,7%). 

 

En el període analitzat i en aquest marc d’informacions, els diferents posicionaments 

polítics entorn de les resolucions del Parlament de Catalunya sobre el dret a 

l’autodeterminació i sobre la reprovació de la Monarquia, així com la seva suspensió 

per part del Tribunal Constitucional, suposen en tots els mitjans el primer tema per 

temps de l’ítem informatiu. Aquestes peces, que es concentren entre els mesos 

d’octubre i novembre, representen entorn d’una tercera part del total de l’ítem a TV3 i 

lleugerament superior a una quarta part a Catalunya Ràdio, RAC1 i TVE Catalunya. 

 

Amb un volum informatiu inferior, tots els mitjans analitzats coincideixen a situar com a 

segon gran grup de notícies relacionades amb les estratègies entorn del model de 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol les que se centren en les apel·lacions i 

crítiques al “diàleg” per part de representants polítics com a via d’actuació política. A 

TVE Catalunya i a TV3 aquestes notícies suposen aproximadament una cinquena part 

del temps total de l’ítem informatiu, mentre que a RAC1 i a Catalunya Ràdio la xifra és 

lleugerament inferior. A més d’aquestes informacions, les referències al diàleg també 

apareixen en les notícies que aborden una sol·licitud formal efectuada al juny per part 

del president de la Generalitat d’una reunió al president del Govern de l’Estat per 

abordar aquest diàleg d’acord amb els “mandats electorals”. 

 

Entre la resta de temes de l’ítem informatiu amb més temps, el que al·ludeix a les 

divergències entre ERC, JUNTSxCAT i PDECAT entorn de les diferents estratègies 

polítiques en relació amb el procés independentista a Catalunya se situa en tercera 

posició a TVE Catalunya, Catalunya Ràdio i  RAC1, amb aproximadament una desena 

part del temps total. Amb la meitat d’aquest percentatge, aquestes informacions 

suposen el cinquè tema amb més temps de notícia en aquest ítem a TV3. En la 

televisió de la CCMA, el grup d’informacions que se situa en tercer lloc és el que tracta 

els posicionaments entorn d’un eventual referèndum acordat amb l’Estat sobre el futur 
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polític de Catalunya arran d’una proposta del president del Parlament, que registra 

entorn d’una desena part del temps total. 

 

Pel que fa al temps de paraula, els mitjans analitzats presenten una diversitat de veus 

similar: Catalunya Ràdio registra 19 agrupacions diferents; TV3,18; RAC1, 17 i TVE 

Catalunya,16. 

 

El pes de les informacions relatives a les apel·lacions al diàleg i a la demanda per part 

del president de la Generalitat d’una reunió formal per abordar-lo, d’una banda, i les 

resolucions del Parlament sobre l’autodeterminació, així com la proposta del president 

de la cambra catalana entorn d’un eventual referèndum acordat amb l’Estat, de l’altra, 

situen el Govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya com les agrupacions que 

més temps de paraula acumulen a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1. L’executiu català és 

la primera agrupació per temps a Catalunya Ràdio (22,2%) i a RAC1 (21,6%) i la 

segona a TV3 (17,2%). El Parlament, molt majoritàriament el seu president, és qui 

obté el percentatge més alt a TV3 (17,4%) i se situa en segon lloc a Catalunya Ràdio 

(20,5%) i a RAC1 (14,6%).  

 

A TVE Catalunya, l’executiu català també és qui aglutina més temps de paraula 

(20,2%) i la segona posició l’ocupa el primer grup de l’oposició, C’s, que acumula un 

14,2% del total en diversos temes d’aquest ítem informatiu. 

 

Les reaccions, principalment, a les decisions que es prenen al Parlament entorn de les 

resolucions sobre l’autodeterminació, situen l’executiu estatal en la tercera posició per 

temps a RAC1 (13,1%), Catalunya Ràdio (12,6%) i TVE Catalunya (11,6%) i en la 

cinquena, a TV3 (7,4%). 

 

Entre les forces polítiques, el conjunt de PDECAT amb JUNTSxCAT és el que obté, en 

diverses informacions de l’ítem, la proporció de temps de paraula més elevada a TV3 

(10%), Catalunya Ràdio (9,3%) i RAC1 (7,9%). A TVE Catalunya, PDECAT amb 

JUNTSxCAT ocupen el tercer lloc per temps entre els partits, amb un 7% del total.  

 

Els diferents debats que suscita el model de relacions entre Catalunya i l’Estat 

espanyol també incideix en la presència relativa de les associacions i entitats 

vinculades a qüestions polítiques. De les diverses entitats que hi apareixen, Societat 

Civil Catalana és la que més temps de paraula registra als informatius de TVE 

Catalunya (4,9%), tot i que, en la línia del seu caràcter de desconnexió, és l’únic mitjà 
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que no retransmet una manifestació a l’octubre organitzada per aquesta entitat. També 

ho és a RAC1 (3,7%). A TV3, és Òmnium Cultural qui suma més temps de paraula 

(2,9%), en relació amb les apel·lacions al diàleg entre els executius català i estatal; i a 

Catalunya Ràdio, l’ANC (2,1%), en el marc d’informacions relatives a un eventual 

referèndum acordat i a una possible declaració unilateral d’independència de 

Catalunya. 

 

Les qüestions que guarden relació amb les estratègies entorn del model de relacions 

entre Catalunya i l’Estat espanyol són tractades també en entrevistes als diferents 

mitjans. TV3 n’ofereix 16 de 12 agrupacions diferents; Catalunya Ràdio, 11 de 8 

agrupacions; el 3/24, 3 d’agrupacions diferents i RAC1, una. Als tres mitjans de la 

CCMA, les formacions polítiques són les que més entrevistes protagonitzen. La CUP, 

amb 3 entrevistes a TV3 i a Catalunya Ràdio, és d’aquestes forces la que més 

n’acumula. A RAC1, l’entrevista correspon a un representant del Govern de Catalunya. 

 

Quant a les connexions i retransmissions relacionades amb aquest ítem informatiu, el 

3/24 és mitjà que més n’ofereix, amb un total de 9. TV3 n’emet 4 i Catalunya Ràdio i 

RAC1, una cada emissora. Tots aquests mitjans coincideixen a emetre parcialment la 

manifestació “Per la concòrdia, per la democràcia, per Catalunya: stop procés”, 

organitzada per Societat Civil Catalana a Barcelona. El 3/24 i TV3, a més, 

retransmeten parcialment la sessió del Ple del Parlament de Catalunya del 12 de 

novembre, en què s’aprova una moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

l’autogovern presentada per la CUP, i ofereixen rodes de premsa i atencions a mitjans 

de representants polítics (dues a TV3 a càrrec del president del Parlament i set al 3/24, 

quatre de les quals també del president de la cambra catalana). 
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Quadre 20. 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 

RAC1 

Informacions i posicionaments polítics entorn de les 
resolucions del Parlament sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre la reprovació de la Monarquia 
i la seva suspensió per part del TC (TER) x 

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

Apel·lacions i crítiques al “diàleg” per part de 
representants polítics com a via per resoldre el conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat espanyol (TER) 

0,5 0,8 0,9 0,6 

Posicionaments entorn d’un eventual referèndum 
acordat amb l’Estat sobre el futur polític de Catalunya 
(TER) 

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

Posicionaments entorn d’una eventual declaració 
unilateral d’independència de Catalunya (TER) 

0,2 0,2 0,3 0,2 

Divergències entre ERC, JUNTSxCAT i PDECAT entorn 
de les diferents estratègies polítiques en relació amb el 
procés independentista a Catalunya (TER) 

0,2 0,6 0,7 0,3 

Manifestació a Barcelona organitzada per SCC amb el 
lema “Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!” (27 
d’octubre 2019) (TER) 

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

Informacions entorn de la sol·licitud formal per part del 
president de la Generalitat, Quim Torra, d’una reunió al 
president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, per 
abordar el diàleg d’acord amb els “mandats electorals” 
(juny 2019) (TER) 

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

Debat genèric entorn de les diferents estratègies 
polítiques en relació amb el procés independentista a 
Catalunya (TER) 

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

Presentació dels mecanismes de participació del Consell 
Assessor per l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al 
Debat Constituent, per consensuar les bases amb què 
s’hauria d’elaborar una eventual constitució catalana 
(TER) 

0,1 0,1 -- 0,1 

Enquesta del CEO “Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya 2019” per conèixer l’opinió del conjunt dels 
ciutadans de l’Estat (TER) 

0,1 0,3 -- 0,2 

Proposta de la portaveu de C’s, Lorena Roldán, al PSC i 
al PPC d’una reunió per abordar la situació política 
catalana i impulsar un "pacte per Catalunya" que doni 
resposta al "desafiament independentista i als grans 
reptes socials" (TER) 

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

Total 2,7 4,6 4,6 3,2 
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Quadre 21. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre diferents 
estratègies polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol 

 
Canal/emissora 
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TV3 2,7 

Parlament de Catalunya 17,4 

Govern de Catalunya 17,2 

PDECAT 8,1 

C’s 7,5 

Govern de l’Estat 7,4 

PSC + PSOE 7,1 

ERC 7,0 

CAT EN COMÚ+IU 5,4 

PPC + PP 5,3 

CUP 4,4 

Òmnium Cultural 2,9 

Podem + Podemos 2,7 

Consell Fòrum Cívic i Social Debat Constituent 2,6 

JUNTSxCAT 1,9 

Societat Civil Catalana 1,4 

ANC 0,6 

PNB 0,6 

VOX 0,4 

Catalunya Ràdio 4,6 

Govern de Catalunya 22,2 

Parlament de Catalunya 20,5 

Govern de l’Estat 12,6 

ERC 7,4 

PDECAT 5,6 

C’s 5,0 

PPC + PP 3,9 

JUNTSxCAT 3,7 

PSC + PSOE 3,1 

CAT EN COMÚ+IU 2,5 

Diputat no adscrit del Parlament Europeu 2,2 

ANC 2,1 

CUP 2,1 

Societat Civil Catalana 1,9 

Òmnium Cultural 1,7 

Som el 80% 1,3 

Consell Fòrum Cívic i Social Debat Constituent 1,0 

Podem + Podemos 0,7 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 0,6 

TVE Catalunya 4,6 

Govern de Catalunya 20,2 

C’s 14,2 

Govern de l’Estat 11,6 

Parlament de Catalunya 8,9 

CAT EN COMÚ+IU 7,0 

PPC + PP 6,9 

ERC 6,4 

PSC + PSOE 5,1 

Societat Civil Catalana 4,9 

JUNTSxCAT 4,1 

PDECAT 2,9 

Podem + Podemos 2,1 

CUP 2,0 

ANC 1,4 

Más País 1,4 

VOX 0,9 

RAC1 3,2 

Govern de Catalunya 21,6 

Parlament de Catalunya 14,6 

Govern de l’Estat 13,1 

ERC 7,3 

C’s 7,0 

PPC + PP 7,0 

PDECAT 6,7 

Societat Civil Catalana 3,7 

PSC + PSOE 3,7 

Podem + Podemos 3,2 

Òmnium Cultural 2,8 

CAT EN COMÚ+IU 2,1 

CUP 1,8 

Consell Fòrum Cívic i Social Debat Constituent 1,8 

Altres institucions de la Generalitat 1,7 

JUNTSxCAT 1,2 

ANC 0,9 
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3.1.7 Informacions relacionades amb el debat i els posicionaments diversos 

davant els  actes i la simbologia de suport en l’espai públic  a les 

persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista 

 
 

L’atenció mediàtica sobre el debat i els posicionaments davant els actes i la simbologia 

de suport en l’espai públic a les persones empresonades o a l’estranger arran del 

procés independentista es concreta en el 2,5% del temps de notícia a TV3, el 2% a 

TVE Catalunya, l’1,7% a Catalunya Ràdio i l’1,3% a RAC1.  

 

El processament del president de la Generalitat per desobediència a la Junta Electoral 

Central concentra la major part del temps de notícia en tots els mitjans analitzats i 

gairebé la totalitat a TVE Catalunya. Aquestes informacions abasten tot el procés 

judicial, des de la declaració del president de la Generalitat davant el TSJC (maig), fins 

a la celebració del judici (novembre) i la publicació de la sentència (desembre).   

 

A més d’aquest tema, RAC1 dedica un terç de l’atenció informativa de l’ítem en qüestió 

que en total suposa poc més de l’1% del temps de notícia analitzat al debat sobre 

l’ús de l’espai públic amb connotacions polítiques. S’aborda la instal·lació d’un llaç groc 

a la façana de l’Ajuntament de Barcelona i altres accions en edificis institucionals i 

instal·lacions esportives. Catalunya Ràdio (0,2%) i TV3 (0,2%) inclouen 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, coincidint amb la fase final 

del judici de la Causa especial 20907/2017 al TS. 

 

Quant a la diversitat de veus polítiques, TV3 registra un total de 20 agrupacions 

diferents, Catalunya Ràdio, de 16, RAC1, de 13 i TVE Catalunya, de 9.  

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació amb més temps de paraula en tots els mitjans 

analitzats: 48,8% a TVE Catalunya, 43,1% a Catalunya Ràdio, 38,5% a TV3 i 31,9% a 

RAC1. La major part d’aquest temps correspon al president de la Generalitat, com a 

protagonista de la majoria d’informacions que tracten sobre el seu processament. A 

distància de l’executiu català, TV3 i Catalunya Ràdio coincideixen a situar en les 

primeres posicions quant al temps de paraula els òrgans de govern de l’Administració 

de justícia.  

 

En relació amb les forces polítiques, cada mitjà situa com a primeres en temps de 

paraula agrupacions diferents: TV3, el PSC+PSOE i JUNTSxCAT amb PDECAT; 
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Catalunya Ràdio, JUNTSxCAT amb PDECAT i C’s; TVE Catalunya, C’s i CAT EN 

COMÚ+IU;  i RAC1, el PPC+PP i PSC+PSOE. Les entitats vinculades al debat polític 

apareixen en tots els mitjans analitzats (5 a TV3, 4 a Catalunya Ràdio, 3 a RAC1 i 2 a 

TVE Catalunya). L’Asociación Impulso Ciudadano que únicament apareix en relació 

amb aquest ítem té temps de paraula a TV3 i RAC1 arran de les demandes que 

presenta contra l’exhibició de símbols en edificis institucionals.  

 

El debat entorn dels  actes i la simbologia de suport en l’espai públic a les persones 

empresonades o a l’estranger arran del procés independentista està present en 5 

entrevistes a Catalunya Ràdio, 4 a TV3 i 3 a RAC1. Catalunya Ràdio entrevista dos 

diputats del Congrés (CAT EN COMÚ i JUNTSxCAT), dos membres d’ERC i un 

membre de la CUP. TV3 entrevista un membre del Govern de Catalunya i tres diputats 

del Parlament (JUNTSxCAT, ERC i C’s). Les entrevistes de RAC1 es concreten en un 

membre del Govern de Catalunya i dos membres d’ERC.  

 

En relació amb les entitats vinculades al debat polític, TV3 entrevista un membre de 

l’ANC i un de l’Asociación Impulso Ciudadano. 

 

Pel que fa a les retransmissions i connexions, TV3 n’ofereix un total de 10, el 3/24, 6, 

Catalunya Ràdio, 3 i RAC1, 2. La majoria estan relacionades amb el processament del 

president de la Generalitat i en concentren en els dies de la declaració davant el TSJC, 

del judici i de la notificació de la sentència. A banda d’aquest tema, TV3 ofereix una 

atenció als mitjans d’una diputada de JUNTSxCAT al Congrés i una atenció als mitjans 

de la presidenta de l’ANC. El 3/24 emet parcialment la conferència del president de la 

Generalitat en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu. 
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Quadre 22. Percentatge del temps de notícia de les informacions relacionades amb el debat i els 
posicionaments diversos davant els actes i la simbologia de suport en l’espai públic  a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista 

Informacions relacionades amb el debat i els 
posicionaments diversos davant dels  actes  i la 

simbologia de suport en l’espai públic a les 
persones empresonades o a l’estranger arran del 

procés independentista 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Processament del president de la Generalitat, Quim 
Torra, per desobediència a la Junta Electoral Central 
(TER) 

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

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

0,2 0,2 -- 0,1 

Debat entorn l’ús de l’espai públic amb connotacions 
polítiques (TER) 

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

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

0,1 0,2 -- 0,1 

Total 2,5 1,7 2,0 1,3 
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Quadre 23. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions relacionades amb 
el debat i els posicionaments diversos davant els actes i la simbologia de suport en l’espai 
públic  a les persones empresonades o a l’estranger arran del procés independentista 
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TV3 2,5 

Govern de Catalunya 38,5 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 17,3 

PSC + PSOE 5,9 

Òmnium Cultural 5,0 

C’s 4,4 

PPC + PP 3,8 

JUNTSxCAT 3,5 

CAT EN COMÚ+IU 3,2 

Asociación Impulso Ciudadano 2,5 

Associació Catalana pels Drets Civils 2,2 

ERC 2,2 

PDECAT 2,0 

Altres actors  polítics sense adscripció 1,9 

Govern de les administracions locals catalanes 1,8 

Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat 1,8 

CUP 1,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,2 

ANC 0,6 

VOX 0,3 

Parlament de Catalunya 0,2 

Catalunya 
Ràdio 

1,7 

Govern de Catalunya 43,1 

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

Govern de les administracions locals catalanes 6,7 

JUNTSxCAT 6,2 

Òmnium Cultural 5,9 

C’s 4,7 

CUP 4,5 

PSC + PSOE 2,9 

Parlament de Catalunya 2,6 

ANC 2,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,6 

Madrileños por el Derecho a Decidir 2,4 

Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat 2,2 

Organismes de la Unió Europea 2,1 

ERC 2,1 

PDECAT 1,7 

TVE Catalunya 2,0 

Govern de Catalunya 48,8 

C’s 19,3 

CAT EN COMÚ+IU 11,2 

JUNTSxCAT 5,2 

CUP 4,6 

PSC + PSOE 4,4 

PPC + PP 4,1 

ANC 1,4 

Òmnium Cultural 1,1 

RAC1 1,3 

Govern de Catalunya 31,9 

PPC + PP 12,4 

PSC + PSOE 9,9 

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

ERC 6,9 

PDECAT 6,3 

Asociación Impulso Ciudadano 5,7 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 5,2 

Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat 4,6 

JUNTSxCAT 2,7 

C’s 2,7 

ANC 2,5 

Govern de les administracions locals catalanes 1,7 
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3.1.8 Informacions entorn del canvi climàtic i de les mesures per reduir la 

contaminació 

 

L’atenció informativa sobre el canvi climàtic i les mesures per reduir la contaminació 

registra el 2,4% del temps de notícia a TV3 i el 2,1% a Catalunya Ràdio. Els altres dos 

mitjans analitzats se situen un punt percentual per sota, amb l’1,4% a RAC1 i l’1% a 

TVE Catalunya.  

 

La distribució d’aquest temps per temes no presenta una pauta uniforme en els mitjans 

analitzats. A TV3, prop de la meitat del temps de notícia fa referència a mesures que 

prenen diferents administracions per reduir els efectes del canvi climàtic (participació 

en fòrums internacionals, declaracions i pactes institucionals, subvencions per produir 

energies renovables, etc.). TVE Catalunya dedica gairebé dues terceres parts del 

temps a les notícies sobre la implantació de la Zona de Baixes Emissions (restriccions 

d’accés per a vehicles, moratòria d’un any, seguiment de la mesura, etc.). Quant a 

Catalunya Ràdio i RAC1, la major part del temps al voltant d’una quarta part en el 

primer cas, i d’una tercera part en el segon l’ocupen les informacions derivades de la 

XXV Cimera del Clima celebrada a Madrid entre el 2 i el 15 de desembre (evolució de 

les negociacions i intervenció de líders polítics). 

 

Pel que fa a la diversitat de veus polítiques, TV3 és el mitjà que aglutina més 

agrupacions (15) i l’únic que recull intervencions de representants de forces polítiques, 

dues terceres parts de les quals es concentren en les informacions sobre la 

manifestació contra el canvi climàtic del 27 de setembre a Barcelona . A continuació se 

situen Catalunya Ràdio i TVE Catalunya (5 cadascun), i RAC1 (4).  

 

El Govern de l’Ajuntament de Barcelona és la veu principal en tots els mitjans 

analitzats, excepte a Catalunya Ràdio. El consistori barceloní assoleix el 54% del 

temps de paraula a RAC1, el 43,4% a TVE Catalunya i el 30,5% a TV3. A Catalunya 

Ràdio registra un percentatge al voltant del 30%, només superat pel Govern de 

Catalunya.  Aquest temps de paraula s’associa, majoritàriament, a la implantació de la 

Zona de Baixes Emissions, promoguda i aprovada per l’Ajuntament de Barcelona. 

També tenen presència en tots els mitjans analitzats els representants del Govern de 

Catalunya (entre l’11,2% de TVE Catalunya i el 44,3% de Catalunya Ràdio) i del 

Govern de l’Estat (entre el 13,5% de Catalunya Ràdio i el 28,8% de RAC1). En termes 

generals, les declaracions de membres de l’executiu català estan relacionades amb 

mesures per reduir els efectes del canvi climàtic com l’aprovació d’un decret llei de 
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mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i 

amb avisos preventius i episodis actius de contaminació atmosfèrica. Les declaracions 

corresponents a l’executiu estatal estan vinculades majoritàriament a la participació en 

la XXV Cimera del Clima celebrada a Madrid. 

 

Es comptabilitzen 10 entrevistes a TV3 en què s’aborda el canvi climàtic (5 a 

representants dels executius de les administracions locals catalanes un dels quals, 

de l’Ajuntament de Barcelona, 4 a representants del Govern de Catalunya i 1 del 

Govern de les Illes Balears); 7 a RAC1 (3 a representants del Govern de Catalunya, 3 

del Govern de l’Ajuntament de Barcelona i 1 del Govern de l’Estat); 4 a Catalunya 

Ràdio (3 al conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya i 1 al síndic 

de greuges); i 1 al 3/24 (a la consellera d’Empresa i Coneixement del Govern de 

Catalunya). També es constata la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat del 

Govern de Catalunya en un debat sobre l’emergència climàtica i ecològica, a TV3. 

 

En el marc de la XXV Cimera del Clima celebrada a Madrid, TV3 i el 3/24 retransmeten 

parcialment el discurs inaugural del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. 

El dia de la cloenda, el 3/24 connecta amb l’atenció als mitjans de la ministra per a la 

Transició Ecològica en funcions, Teresa Rivera, per valorar els acords adoptats. 
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Quadre 24. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn del canvi climàtic i de les 
mesures per reduir la contaminació 

Informacions entorn del canvi climàtic i de les mesures per 
reduir la contaminació 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Debat sobre l’impacte del canvi climàtic i mesures per reduir-lo 
(TER) 

1,0 0,5 -- 0,2 

Implantació de Zones de Baixes Emissions a les grans ciutats 
(TER) 

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

Episodis de contaminació a les grans ciutats i àrees 
metropolitanes i mesures per combatre’ls (TER) 

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

XXV Cimera del Clima (COP25) a Madrid (TER) 0,4 0,6 0,1 0,5 

Total 2,4 2,1 1,0 1,4 
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Quadre 25. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn del canvi 
climàtic i de les mesures per reduir la contaminació 
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TV3 2,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 30,5 

Govern de l’Estat 18,4 

Govern de Catalunya 13,0 

Organismes de la Unió Europea 11,5 

Govern de les adm. locals catalanes 6,7 

ERC 3,5 

Més per Mallorca 2,5 

Parlament de Catalunya 2,4 

CUP 2,3 

Altres institucions de la Generalitat 2,0 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 1,8 

JUNTSxCAT 1,6 

CAT EN COMÚ+IU 1,6 

PPC + PP 1,1 

PDECAT 1,1 

Catalunya Ràdio 2,1 

Govern de Catalunya 44,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 29,7 

Govern de l’Estat 13,5 

Govern de les adm. locals catalanes 11,6 

Organismes de la Unió Europea 1,0 

TVE Catalunya 1,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 43,4 

Govern de les adm. locals catalanes 19,7 

Govern de l’Estat 14,5 

Govern de Catalunya 11,2 

Altres institucions de la Generalitat 11,2 

RAC1 1,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 54,0 

Govern de l’Estat 28,8 

Govern de Catalunya 13,8 

Organismes de la Unió Europea 3,3 
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3.1.9 Informacions relacionades amb la immigració i la seva gestió 

 

Les notícies que tracten qüestions relacionades amb la immigració tenen un pes 

percentual del 2,2% a TV3, l’1,5% a Catalunya Ràdio i RAC1, i l’1,2% a TVE 

Catalunya. 

 

Aquest temps es dedica, principalment, a dos temes. D’una banda, les informacions 

sobre el desembarcament del vaixell Open Arms al port de Lampedusa amb un 

centenar de persones rescatades a bord, a l’agost, ocupen més de la meitat del temps 

de notícia a tots els mitjans de la mostra i una quarta part a Catalunya Ràdio.  

Aquestes informacions aborden les implicacions jurídiques i humanitàries de la 

situació, les reaccions dels governs i dels partits d’àmbit català i estatal, les relacions 

entre els dos estats directament afectats (Espanya i Itàlia) i la compareixença de la 

vicepresidenta del Govern al Congrés per donar explicacions sobre la crisi. D’altra 

banda, les informacions sobre la gestió dels recursos per a l’acolliment de persones 

migrades menors d’edat no acompanyades registren més de la meitat del temps de 

notícia a Catalunya Ràdio, gairebé la meitat a TVE Catalunya i entorn d’una tercera 

part a RAC1 i a TV3. Es tracta l’atac a un centre de menors no acompanyats al 

Masnou, al juliol, i les reaccions polítiques posteriors; i el debat entorn de l’eventual 

instal·lació d’aquest tipus de centres en diversos municipis de Catalunya.  

 

TV3 és el mitjà que presenta més veus diferents, amb un total de 14. A continuació se 

situa RAC1, amb 11; Catalunya Ràdio, amb 8; i TVE Catalunya, amb 3.  

 

Els representants del Govern de Catalunya i del Govern de l’Estat són els que 

aglutinen més temps de paraula en tots els mitjans analitzats. El Govern de Catalunya 

supera la meitat del temps de paraula a TVE Catalunya, i s’hi apropa a Catalunya 

Ràdio i RAC1. A TV3, tots dos executius registren valors entorn del 30%. La presència 

dels representants del Govern de Catalunya es concentra en la gestió de l’acolliment 

de persones menors d’edat no acompanyades, mentre que la dels representants del 

Govern de l’Estat ho fa en la crisi del vaixell Open Arms.  

 

El pes de les forces polítiques és reduït en el conjunt de mitjans analitzats, per bé que 

TV3 i RAC1 els dos mitjans que concentren més veus situen l’agrupació PPC+PP 

com a majoritària entre els partits. El temps de paraula de les forces d’àmbit estatal 

s’associa a les intervencions dels diferents grups parlamentaris durant la 

compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat al Congrés per la gestió de 
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la crisi de l’Open Arms. Les declaracions de representants de forces d’àmbit català es 

relacionen amb l’anunci del Govern de Catalunya de posar els ports catalans a 

disposició d’Open Arms i amb els posicionaments respecte de la gestió de la crisi que 

fa el Govern de l’Estat.  

 
Es comptabilitzen 8 entrevistes que tracten sobre temes relacionats amb la immigració 

a RAC1, 7 a TV3 i 6 a Catalunya Ràdio. La major part de les persones entrevistades 

són membres del Govern de Catalunya (5 a TV3, 4 a Catalunya Ràdio i 2 a RAC1) i 

representants d’executius locals (5 a RAC1, 2 a TV3 i 2 a Catalunya Ràdio). RAC1 

també emet una entrevista al President del Parlament de Catalunya. Les entrevistes 

aborden, en tots els casos, qüestions relacionades amb la gestió de l’acolliment de 

persones migrades menors d’edat no acompanyades.  
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Quadre 26. Percentatge del temps de notícia de les informacions relacionades amb la immigració i 
la seva gestió 

Informacions relacionades amb la immigració i la seva 
gestió 

TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Informacions entorn del desembarcament del vaixell Open 
Arms al port de Lampedusa amb un centenar de persones 
rescatades a bord (TER) 

1,3 0,4 0,6 0,8 

Informacions entorn de la gestió dels recursos per a l’acolliment 
de persones migrades menors d’edat no acompanyades (TER) 

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

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

0,2 0,1 -- 0,1 

Polítiques migratòries i iniciatives de la societat civil a Europa 
(TER) 

-- 0,1 -- -- 

Total 2,2 1,5 1,2 1,5 
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Quadre 27. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions relacionades amb 
la immigració i la seva gestió 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
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TV3 2,2 

Govern de l’Estat 30,8 

Govern de Catalunya 27,6 

Govern de les administracions locals catalanes 7,5 

Organismes de la Unió Europea 7,1 

PPC + PP 5,4 

Parlament de Catalunya 4,5 

VOX 3,4 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 3,4 

CUP 2,5 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2,0 

C’s 1,7 

ERC 1,6 

CAT EN COMÚ+IU 1,4 

JUNTSxCAT 1,1 

Catalunya Ràdio 1,5 

Govern de Catalunya 42,7 

Govern de l’Estat 15,5 

Govern de les administracions locals catalanes 14,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 12,1 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 5,2 

Parlament de Catalunya 5,0 

ERC 3,5 

Organismes de la Unió Europea 1,9 

TVE Catalunya 1,2 

Govern de Catalunya 50,9 

Govern de l’Estat 37,7 

Govern de les administracions locals catalanes 11,3 

RAC1 1,5 

Govern de Catalunya 49,9 

Govern de l’Estat 25,5 

PPC + PP 4,0 

Parlament de Catalunya 3,8 

PSC + PSOE 2,8 

ERC 2,8 

C’s 2,8 

CAT EN COMÚ+IU 2,6 

Govern de les administracions locals catalanes 2,4 

CUP 2,1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 1,2 
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3.1.10 Informacions entorn de la detenció de nou persones, que es vinculen als 

CDR, per presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença 

d’explosius 

 

El temps de notícia de les informacions entorn de la detenció de nou persones, que es 

vinculen als CDR, per presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius, 

registra valors entorn del 2% en els quatre mitjans que integren l’informe. 

Les reaccions polítiques entorn de la detenció d’aquestes nou persones concentren la 

major part del temps de notícia d’aquest ítem: més de tres quartes parts a TVE 

Catalunya i RAC1, aproximadament la meitat a Catalunya Ràdio i una tercera part a 

TV3. Es tracta d’informacions relatives als posicionaments dels partits envers diverses 

qüestions: les detencions del 23 de setembre en el marc de l’Operació Judes, les 

filtracions derivades de la investigació, el caràcter pacífic o violent del moviment 

independentista, l’acusació al President de la Generalitat de possible connivència amb 

les persones detingudes, la proposta de moció de censura al president i al Govern de 

la Generalitat per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, etc.  

TV3, per la seva banda, atorga més de la meitat del temps de l’ítem a la investigació 

judicial (1,1% sobre el temps de notícia total). Aquest tema registra el 0,9% a 

Catalunya Ràdio, el 0,5% a RAC1 i el 0,3% a TVE Catalunya. S’informa sobre els 

càrrecs que imputa la Fiscalia a les nou persones detingudes, que es vinculen als 

CDR, el desenvolupament del procediment judicial i les irregularitats denunciades pels 

advocats de la defensa. Amb una presència més baixa, els mitjans que integren 

l’informe amb l’excepció de la mostra de TVE Catalunya també es fan ressò de les 

manifestacions de suport a les persones detingudes. 

La diversitat més gran d’agrupacions polítiques amb temps de paraula es troba a 

RAC1 (17). La segueixen TV3 (14) i Catalunya Ràdio i TVE Catalunya (12 cadascuna). 

A banda de les particularitats de cada mitjà, tots coincideixen a donar veu a 

representants de governs i partits. 

A TV3, entorn del 17% del temps de paraula correspon als representants de 

l’agrupació PSC+PSOE. A continuació se situen JUNTSxCAT+PDECAT i C’s. A 

Catalunya Ràdio, l’agrupació JUNTSxCAT+PDECAT assoleix gairebé una quarta part 

del temps de paraula, seguida de C’s i ERC. TVE Catalunya situa al capdavant C’s      

amb una quarta part del temps de paraula, el Govern de l’Estat i ERC. Les 

agrupacions a les quals RAC1 dona més temps de paraula són el Govern de l’Estat 
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(entorn del 21%), seguit de PSC+PSOE i ERC. La presència de forces polítiques 

s’associa al debat entorn del caràcter pacífic o violent del moviment independentista i a 

la proposta de moció de censura per part de C’s, entre d’altres. Les declaracions de 

representants del Govern de l’Estat se centren en la valoració de l’Operació Judes i la 

investigació judicial de les persones detingudes, així com en la demanda de condemna 

explícita de la violència al President de la Generalitat.  

L’organització Alerta Solidària, que coordina la defensa dels nou suposats membres 

dels CDR, obté temps de paraula en tots els mitjans analitzats. Els registres més alts 

es troben a TV3 i a Catalunya Ràdio, amb proporcions entorn del 20%. A RAC1 se 

situa en l’11,5% i a TVE Catalunya, en el 2,9%. Les intervencions dels representants 

d’Alerta Solidària es relacionen amb el desenvolupament de la investigació judicial. 

Es constata l’emissió, a TV3, de 4 entrevistes en què es tracta la detenció de les nou 

persones que es vinculen als CDR (3 a alcaldes de municipis on residien algunes de 

les persones detingudes i 1 a una regidora de l’Ajuntament de Sabadell, on va tenir lloc 

el gruix de l’operació policial); 2 a Catalunya Ràdio (1 a un membre del PDECAT i 1 a 

un membre de CAT EN COMÚ, que formava part del Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona quan es va personar com a acusació popular per les càrregues policials de 

l’1-O); i 1 a RAC1 (a una membre de la comissió de juristes de la CUP).  

No obstant això, el protagonisme de la majoria d’entrevistes sobre el tema de la 

detenció del suposats membres dels CDR recau en representants de l’organització 

Alerta Solidària. A TV3 s’emeten 13 entrevistes a alguns dels professionals de 

l’advocacia que en formen part, 11 a Catalunya Ràdio, 4 a RAC1  i 3 al 3/24.  

També s’emeten 4 connexions parcials relacionades amb la detenció. Dues d’aquestes 

connexions s’ofereixen per TV3 i el 3/24, i corresponen a la concentració de suport 

organitzada per Alerta Solidària a Sabadell (26 de setembre). Les altres dues, emeses 

per TV3, es refereixen a atencions als mitjans de dos membres del Grup Parlamentari 

de Ciutadans (26 de setembre i 2 d’octubre).  
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Quadre 28. Percentatge del temps de notícia de les informacions entorn de la detenció de nou 
persones, que es vinculen als CDR, per presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença 
d’explosius 

Informacions entorn de la detenció de nou persones, que 
es vinculen als CDR, per presumptes delictes de 

terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
TV3 

Catalunya 
Ràdio 

TVE 
Catalunya 

RAC1 

Investigació judicial de nou persones, que es vinculen als CDR, 
per presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença 
d’explosius (TER) 

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

Reaccions polítiques entorn de la detenció de nou persones, 
que es vinculen als CDR, per presumptes delictes de 
terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius (TER) 

0,7 1,0 1,5 1,7 

Manifestacions de suport a les persones detingudes, que es 
vinculen als CDR, per presumptes delictes de terrorisme, 
rebel·lió i tinença d’explosius (TER) 

0,2 0,1 -- 0,1 

Total 2,0 2,0 1,9 2,2 
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Quadre 29. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions entorn de la 
detenció de nou persones, que es vinculen als CDR, per presumptes delictes de terrorisme, 
rebel·lió i tinença d’explosius 
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TV3 2,0 

Alerta Solidària 20,3 

PSC + PSOE 17,1 

C’s 10,0 

Govern de l’Estat 8,2 

ERC 7,5 

PPC + PP 7,1 

JUNTSxCAT 6,6 

Govern de les administracions locals catalanes 4,8 

PDECAT 4,4 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,2 

CUP 3,7 

CAT EN COMÚ+IU 2,8 

Òmnium Cultural 2,4 

Parlament de Catalunya 0,9 

Catalunya Ràdio 2,0 

Alerta Solidària 19,3 

PDECAT 16,3 

C’s 11,2 

ERC 10,9 

PSC + PSOE 10,1 

PPC + PP 8,9 

JUNTSxCAT 8,0 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 4,8 

Govern de les administracions locals catalanes 3,5 

CUP 2,4 

Govern de l’Estat 2,3 

CAT EN COMÚ+IU 2,3 

TVE Catalunya 1,9 

C’s 25,3 

Govern de l’Estat 14,5 

ERC 13,7 

PPC + PP 11,6 

PSC + PSOE 7,5 

Govern de Catalunya 5,7 

JUNTSxCAT 4,9 

Parlament de Catalunya 4,7 

PDECAT 4,1 

CUP 2,9 

Alerta Solidària 2,9 

CAT EN COMÚ+IU 2,2 

RAC1 2,2 

Govern de l’Estat 21,1 

PSC + PSOE 15,2 

ERC 11,9 

Alerta Solidària 11,5 

C’s 8,0 

PPC + PP 7,1 

JUNTSxCAT 4,6 

Podem + Podemos 4,0 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 3,7 

CAT EN COMÚ+IU 3,4 

VOX 2,2 

Associació Catalana pels Drets Civils 1,9 

Govern de Catalunya 1,6 

EH Bildu 1,1 

PDECAT 1,0 

ANC 0,9 

CUP 0,7 
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3.1.11 Informacions sobre aspectes derivats de la crisi econòmica 

 

La informació derivada de la crisi econòmica suposa al voltant del 2% del temps de 

notícia a Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, i al voltant de l’1,5% a TV3 i RAC1.  

El debat polític i les mesures sobre l’accés a l’habitatge ocupen més de la meitat 

d’aquest temps a TV3 i gairebé la meitat a TVE Catalunya. A les emissores Catalunya 

Ràdio i RAC en suposen una tercera part. La incidència d’aquest tema s’explica, en 

bona mesura, per l’aprovació del Govern de Catalunya de dos decrets llei sobre 

habitatge i el posterior debat de convalidació o derogació al Parlament. Altres temes 

destacats es refereixen a les negociacions entre les diferents administracions i Endesa 

sobre com abordar el deute per pobresa energètica (principalment a Catalunya Ràdio) 

i a les dades mensuals sobre l’evolució de l’atur (principalment a RAC1). Els mitjans 

públics TV3 i Catalunya Ràdio coincideixen a atorgar una certa atenció informativa a la 

qüestió del dèficit públic, tant del Govern de Catalunya com del Govern de l’Estat. 

El percentatge més elevat de temps de paraula correspon al Govern de Catalunya en 

tots els mitjans analitzats, amb registres entre el 40,9% (Catalunya Ràdio) i el 54,1% 

(RAC1). Les intervencions se centren en l’aprovació de les mesures legislatives 

esmentades i en la informació sobre les dades d’atur. En segon lloc, el binomi del 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona i de les administracions locals catalanes suma 

percentatges entre el 30% (RAC1) i el 41,9% (Catalunya Ràdio). Aquestes 

intervencions concerneixen mesures relatives a l’accés a l’habitatge (programes 

d’habitatge social, mesures sobre habitatges buits, gestió dels desnonaments) i el 

paper de les companyies energètiques en el pagament del deute de les famílies 

vulnerables. 

La diversitat de punts de vista es concreta en 7 agrupacions diferents a cadascun dels 

mitjans que integren l’informe, amb l’excepció de TVE Catalunya, que dona veu a 5 

agrupacions. La presència de forces polítiques respon, bàsicament, al debat 

parlamentari en relació amb diverses mesures sobre habitatge i pobresa energètica. 

A més, TV3 ofereix dues entrevistes relacionades amb la crisi econòmica: una amb el 

secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

sobre l’increment de persones afectades a Catalunya per expedients d’acomiadament; 

i l’altra amb la presidenta de la Diputació de Barcelona sobre el deute energètic de les 

famílies vulnerables. 
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Quadre 30. 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 
RAC1 

Debat polític i mesures entorn de l’accés a l’habitatge (TER) 0,8 0,6 1,0 0,6 

Dades sobre l’evolució de l’atur i mesures per reduir-lo (TER) 0,3 0,5 0,4 0,7 

Dades del dèficit de les administracions públiques i mesures 
per reduir-lo (TER) 

0,2 0,3 -- 0,1 

Gestió i incidència de la crisi econòmica i financera mundial 
(TER) 

0,1 0,8 0,6 0,3 

Protestes que demanen revertir la reducció dels pressupostos 
de les administracions públiques en matèria de sanitat (TER) 

0,1 -- 0,1 -- 

Total 1,5 2,2 2,0 1,6 
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Quadre 31. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions sobre aspectes 
derivats de la crisi econòmica 
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% de temps de 
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TV3 1,5 

Govern de Catalunya 44,6 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 27,6 

Govern de les administracions locals catalanes 11,4 

CAT EN COMÚ+IU 6,7 

Govern de l’Estat 4,3 

CUP 3,2 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 2,2 

Catalunya Ràdio 2,2 

Govern de Catalunya 40,9 

Govern de les administracions locals catalanes 26,0 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 15,9 

Organismes de la Unió Europea 7,3 

Govern de l’Estat 6,4 

CAT EN COMÚ+IU 2,2 

CUP 1,4 

TVE Catalunya 2,0 

Govern de Catalunya 48,1 

Govern de les administracions locals catalanes 18,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 15,6 

CAT EN COMÚ+IU 14,8 

Altres institucions de la Generalitat 2,6 

RAC1 1,6 

Govern de Catalunya 54,1 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 21,6 

Govern de les administracions locals catalanes 8,4 

C’s 5,4 

CUP 4,5 

Organismes de la Unió Europea 3,3 

CAT EN COMÚ+IU 2,7 
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3.1.12 Informacions relacionades amb incendis forestals 

 

Les notícies relacionades amb els incendis forestals es concentren majoritàriament en 

els mesos d’estiu i suposen el 2,7% del total de les informacions de la mostra a TVE 

Catalunya, gairebé el 2% a les emissores Catalunya Ràdio i RAC1, i l’1,3% a TV3. 

 

Dins d’aquest àmbit temàtic, l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre (finals de juny i 

principis de juliol) és, amb diferència, el tema que aglutina més temps de notícia en 

tots els mitjans analitzats: més de tres quartes parts a TV3, TVE Catalunya i RAC1; i 

gairebé dues terceres parts a Catalunya Ràdio. A distància se situa l’atenció 

informativa sobre l’incendi forestal de Gran Canària (agost). La mostra de TVE 

Catalunya, desconnexió territorial de TVE, no inclou notícies sobre aquest segon 

incendi.  

 

TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 també dediquen temps d’informació a les mesures de 

prevenció (sessió informativa del Govern de Catalunya sobre el programa de 

prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019) i al risc d’incendis (advertiments del 

Govern de Catalunya per onada de calor, al juliol). Les dues emissores, a més, 

aborden la commemoració del desè aniversari de l’incendi d’Horta de Sant Joan i 

altres incendis forestals de Catalunya. La mostra de TVE Catalunya divideix tota 

l’atenció informativa entre l’incendi de la Ribera d’Ebre i l’aniversari de l’incendi d’Horta 

de Sant Joan.  

 

El Govern de Catalunya és l’agrupació amb més proporció de temps en els quatre 

mitjans analitzats que integren l’informe, amb valors superiors al 50% a RAC1, TV3 i 

TVE Catalunya, i amb un 38,7% a Catalunya Ràdio. En aquesta emissora, el temps de 

paraula del Govern de les administracions locals catalanes se situa en paràmetres 

similars, amb un 35,1%. En la resta de mitjans, els executius locals també apareixen 

en segona posició, amb percentatges entorn del 27% a TV3 i RAC1, i del 41,5% a TVE 

Catalunya. La preponderància de les agrupacions governamentals guarda relació amb 

el rol que desenvolupen com a administracions competents en matèria de prevenció i 

extinció d’incendis forestals, i per l’afectació dels incendis en municipis concrets.  

 

Pel que fa a la diversitat de veus polítiques, Catalunya Ràdio emet temps de paraula 

de 7 agrupacions diferents, TV3 de 4 i TVE Catalunya i RAC1, de 3 cadascuna. El 

temps de paraula correspon únicament a agrupacions governamentals en tots els 
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mitjans excepte a Catalunya Ràdio, que també emet intervencions de representants 

del PSC+PSOE, CAT EN COMÚ+IU i C’s. 

 

A banda dels informatius diaris, es comptabilitzen 27 entrevistes a Catalunya Ràdio en 

què es tracta el tema dels incendis forestals, 23 a RAC1, 12 a TV3 i 10 al 3/24. La 

majoria d’aquestes entrevistes estan protagonitzades per membres del Govern de 

Catalunya i del govern de les administracions locals catalanes, en relació amb l’incendi 

de la Ribera d’Ebre.  

 
També s’emeten 28 rodes de premsa i atencions als mitjans, principalment de 

membres del Govern de Catalunya, per informar sobre l’evolució de l’incendi forestal a 

la Ribera d’Ebre: 18 al 3/24, 4 a Catalunya Ràdio i a RAC1, i 2 a TV3.  
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Quadre 32. Percentatge del temps de notícia de les informacions relacionades amb incendis 
forestals 

Informacions relacionades amb incendis forestals TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Incendi forestal a la Ribera d’Ebre (TER) 1,0 1,2 2,4 1,5 

Incendi forestal a Gran Canària (TER) 0,2 0,3 -- 0,1 

Risc d’incendis i mesures de prevenció (TER) 0,1 0,1 -- 0,1 

Commemoració del 10è aniversari de l’incendi d’Horta de Sant 
Joan (TER) 

-- 0,1 0,3 0,1 

Altres incendis forestals a Catalunya (TER) -- 0,1 -- 0,1 

Total 1,3 1,9 2,7 1,8 
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Quadre 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques en les informacions relacionades amb 
incendis forestals 

 
Canal/emissora 

% de temps de 
notícia 

Temps de paraula 

 Agrupació % 
In

fo
rm

a
c

io
n

s
 r

e
la

c
io

n
a

d
e
s

 a
m

b
 i

n
c
e

n
d

is
 

fo
re

s
ta
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TV3 1,3 

Govern de Catalunya 59,0 

Govern de les administracions locals catalanes 28,0 

Govern de l’Estat 9,2 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 3,8 

Catalunya Ràdio 1,9 

Govern de Catalunya 38,7 

Govern de les administracions locals catalanes 35,1 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 18,9 

Govern de l’Estat 4,0 

PSC + PSOE 1,3 

CAT EN COMÚ+IU 1,0 

C’s 0,9 

TVE Catalunya 2,7 

Govern de Catalunya 51,2 

Govern de les administracions locals catalanes 41,5 

Govern de l’Estat 7,4 

RAC1 1,8 

Govern de Catalunya 63,9 

Govern de les administracions locals catalanes 26,1 

Govern de l’Estat 9,9 
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4. Entrevistes, debats, retransmissions i connexions  
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4.1 Entrevistes 

 

Durant el període de maig a desembre de 2019, TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans 

que programen més entrevistes (629 i 528, respectivament) i, alhora, les que registren 

un ventall de veus més ampli, amb 50 i 38 agrupacions diferents, respectivament. 

Altrament, RAC1 programa 263 entrevistes a 27 agrupacions distintes, el 3/24, 203 a 

25 agrupacions i les emissions en desconnexió de TVE Catalunya ofereixen 42 

entrevistes a 15.  

 

Els principals temes que s’han abordat en les entrevistes coincideixen amb els que 

articulen la informació d’actualitat política en els teleinformatius. De més a menys 

nombre, les entrevistes tracten temes relacionats amb els comicis del 26M, les 

informacions derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem, 

les eleccions a les Corts Generals del 10N i les negociacions per a la investidura del 

candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després de les eleccions a les Corts Generals del 

28A.  

 

Quant a les persones entrevistades, representants del Govern de Catalunya són les 

que més intervenen a TV3 (amb el 16,3% del total), Catalunya Ràdio (21,2%) i RAC1 

(22,6%), és la segona agrupació al 3/24 (15,2%) i té una presència inferior a TVE  

Catalunya (5,1%). La majoria de les entrevistes a membres del Govern de Catalunya 

estan vinculades a les informacions derivades del judici de la Causa especial 

20907/2017 (valoracions de la Sentència 459/2019 del TS, així com mobilitzacions de 

protesta i els aldarulls), i els incendis forestals, en especial el que va afectar la Ribera 

d’Ebre.  

 

Totes les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i al 

Congrés dels Diputats (per les circumscripcions catalanes) han estat entrevistades a 

TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio. Ni a TVE Catalunya ni a RAC1 no hi intervé VOX.  

 

ERC amb SOBIRANISTES és la primera en nombre d’entrevistes al 3/24 (13,5% i 

2,2%, respectivament), a TVE Catalunya (17,9%) i a RAC1 (13,6%), mentre que 

JUNTSxCAT amb PDECAT i Demòcrates de Catalunya ho és a TV3 (9,3%, 4,5% i 

0,2% respectivament) i Catalunya Ràdio (8% i 5,2%). Val a dir que aquestes dues 

forces ocupen els dos primers llocs, entre els partits, a tots els mitjans (excepte a TVE 

Catalunya, on el PSC+PSOE ocupa el segon lloc darrere d’ERC). El protagonisme 

d’aquestes dues formacions guarda relació, sobretot, amb la militància i vincle polític 
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de les persones encausades en el judici de la causa especial del TS o a l’estranger, 

així com amb la participació d’algunes d’elles com a candidates i electes en els 

processos electorals del 26M i 10N. Tot i que menys, les entrevistes de representants 

d’aquestes dues formacions aborden el paper desenvolupat  en les negociacions per 

formar nou Govern a l’Estat. 

 

Els executius locals catalans (inclòs el de Barcelona) han estat objecte 

d’entrevistes a tots els mitjans, excepte a TVE Catalunya: suposen el 26,3% de les 

entrevistes de RAC1, el 18% de les de Catalunya Ràdio, el 15,2% de les del 3/24 i el 

13% de les de TV3. A més, aquests mitjans coincideixen a dedicar als executius locals 

altres que el de Barcelona més de dos terços del total d’entrevistes als governs 

municipals de Catalunya. 

 

Les entrevistes a membres dels executius locals catalans (excepte Barcelona) estan 

relacionades amb la constitució dels ajuntaments després de les eleccions, l’incendi 

forestal que va afectar la Ribera d’Ebre i el temporal que va afectar Catalunya el mes 

d’octubre. En canvi, gran part de les entrevistes al govern municipal de Barcelona 

tracten de les protestes per la Sentència 459/2019 del TS i dels aldarulls posteriors 

que es van produir a la capital catalana.  

 

Els mitjans de la CCMA i RAC 1 coincideixen a realitzar entrevistes, amb un nombre 

diferent, a cinc entitats vinculades al debat polític (Alerta Solidaria, ANC, Associació 

Catalana pels Drets Civils, Òmnium Cultural i Societat Civil Catalana). TV3, també 

entrevista representants de 4 més (Arran, Asociación Impulso Ciudadano, Associació 

Portes Obertes del Catalanisme i Consell Fòrum Cívic i Social Debat Constituent). Per 

la seva banda, TVE Catalunya entrevista una vegada a tres entitats vinculades al 

debat polític: ANC, Òmnium Cultural i Societat Civil Catalana. 

 

Quant al nombre d’entrevistes, l’Associació Catalana pels Drets Civils és qui més en 

realitza a TV3 (30,6% del total d’entrevistes a aquestes entitats) i el 3/24 (40%), 

Òmnium Cultural, a Catalunya Ràdio (31,4%) i l’ANC, a RAC1 (35%). El tema principal 

tractat per aquestes entitats guarda relació amb la Sentència 459/2019 del TS i les 

mobilitzacions de protesta i els aldarulls. 
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Quadre 34. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en entrevistes durant el període maig-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 Cat Ràdio TVE Cat RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Govern de Catalunya 91 16,3 27 15,2 100 21,2 2 5,1 55 22,6 

ERC 72 12,9 24 13,5 47 9,9 7 17,9 33 13,6 

CAT EN COMÚ 57 10,2 17 9,6 38 8,0 4 10,3 16 6,6 

Govern de les administracions locals catalanes 55 9,9 26 14,6 71 14,9     46 18,9 

JUNTSxCAT 52 9,3 18 10,1 38 8,0 4 10,3 11 4,5 

PSC + PSOE 43 7,7 14 7,9 34 7,1 6 15,4 15 6,2 

CUP 30 5,4 9 5,1 22 4,6 4 10,3 4 1,6 

PDECAT 25 4,5 7 3,9 25 5,2     10 4,1 

C’s 18 3,2 5 2,8 14 2,9 5 12,8 7 2,9 

PPC + PP 18 3,2 8 4,5 16 3,4 3 7,7 7 2,9 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 17 3,1 1 0,6 15 3,1     18 7,4 

Govern de les administracions locals no catalanes 9 1,6 6 3,4 4 0,8     3 1,2 

Parlament de Catalunya 8 1,4 1 0,6 5 1,0 1 2,6 3 1,2 

EH Bildu 7 1,3     3 0,6         

BCN CANVI 5 0,9 3 1,7 3 0,6         

Govern de l’Estat 5 0,9 2 1,1 7 1,5 1 2,6 5 2,1 

Compromís 4 0,7                 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 4 0,7 1 0,6 6 1,3     2 0,8 

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

Som Alternativa 4 0,7                 

Más País 3 0,5                 

BCAP-PRIMÀRIES 2 0,4 1 0,6 2 0,4     1 0,4 

Corts Generals 2 0,4     1 0,2 1 2,6 1 0,4 

Más Madrid 2 0,4                 

Podemos 2 0,4     2 0,4     2 0,8 

Teruel Existe 2 0,4                 

VOX 2 0,4 1 0,6 3 0,6         

Altres actors polítics sense adscripció 1 0,2     1 0,2     1 0,4 

Altres institucions de la Generalitat 1 0,2 3 1,7 8 1,7         

Amaiur 1 0,2                 

Crida per Sabadell 1 0,2     1 0,2         

Demòcrates de Catalunya 1 0,2             1 0,4 

Diputat no adscrit de les Corts Valencianes 1 0,2                 

Guanyem Badalona en Comú 1 0,2     1 0,2     1 0,4 
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Més per Mallorca 1 0,2                 

Organismes de la Unió Europea 1 0,2     1 0,2 1 2,6     

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1 0,2                 

PIRATA.CAT 1 0,2                 

PNB 1 0,2                 

TU-IdSelva 1 0,2                 

TxT 1 0,2     2 0,4     1 0,4 

Alternativa Independent per Santa Fe         1 0,2         

Altres cambres legislatives         1 0,2         

Convergents         1 0,2         

Lliga Democràtica         1 0,2         

Unión del Pueblo Leonés         1 0,2         

Total 557 100 178 100 477 100 39 100 243 100 

 

 

 

Quadre 35. Freqüència d’aparicions de les entitats vinculades al debat polític en entrevistes durant el període maig-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 Cat Ràdio TVE Cat RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Associació Catalana pels Drets Civils 22 30,6 10 40,0 7 13,7     3 15,0 

Alerta Solidària 18 25,0 4 16,0 14 27,5     4 20,0 

ANC 12 16,7 5 20,0 10 19,6 1 33,3 7 35,0 

Òmnium Cultural 12 16,7 5 20,0 16 31,4 1 33,3 5 25,0 

Societat Civil Catalana 4 5,6 1 4,0 4 7,8 1 33,3 1 5,0 

Arran 1 1,4                 

Asociación Impulso Ciudadano 1 1,4                 

Associació Portes Obertes del Catalanisme 1 1,4                 

Consell Fòrum Cívic i Social Debat Constituent 1 1,4                 

Total 72 100 25 100 51 100 3 100 20 100 
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4.2 Debats 

 

Durant el període comprés entre maig i desembre de 2019, el 3/24 programa 11 

debats, seguit de Catalunya Ràdio amb 8, TV3 amb 7, RAC1 amb 4 i TVE Catalunya, 

1. A l’annex 2 es pot consultar la relació de debats emesos per programa i participants. 

 

Respecte de les temàtiques tractades, la majoria de debats estan relacionats amb els 

diferents processos electorals d’aquest període: eleccions al Parlament Europeu i 

eleccions locals del 26 de mai, i a les Corts Generals el 10 de novembre. 

 

Així, pel que fa als comicis al Parlament Europeu, els mitjans de la CCMA (TV3, 3/24 i 

Catalunya Ràdio) programen un debat en simultani amb la participació de totes les 

forces polítiques que van obtenir representació a Catalunya en les darreres eleccions 

europees.22  

  

En relació amb les eleccions locals, els mitjans de la Corporació ofereixen 4 debats: un 

en simultani entre les 7 candidatures amb representació prèvia a l’Ajuntament de 

Barcelona; i el Més324  (3/24 amb redifusió per TV3)  emet sengles debats en relació 

a les eleccions locals de Girona, Lleida i Tarragona amb la participació de les 

formacions que van obtenir representació als darrers comicis. Per la seva banda, 

RAC1 ofereix 4 debats en desconnexió entre les candidatures que van obtenir 

representació als ajuntaments de les  4 capitals catalanes.23 

  

Quant a les eleccions a les Corts Generals del 10N, els mitjans de la CCMA ofereixen 

un debat en simultani per TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio entre les 8 candidatures de les 

principals formacions que hi concorren (ERC, JUNTSxCAT, CAT EN COMÚ, PSC, PP, 

C’s, VOX i CUP). A més, TV3 i el 3/24 ofereixen en simultani, la nit electoral, una taula 

de debat per analitzar els resultats dels comicis amb, representats d’ERC, CUP, PSC i 

PPC, entre altres analistes. TVE Catalunya també va oferir un debat electoral entre les 

8 candidatures principals (ERC, JUNTSxCAT, CAT EN COMÚ, PSC, PP, C’s, VOX i 

CUP). 

 

A banda dels debats relacionats amb les eleccions se n’emeten d’altres que aborden 

qüestions d’actualitat diverses. Així, les possibles implicacions de la sentència del 

                                                
22

 En aquest debat, el candidat de JUNTSxCAT, Aleix Sarri, fa el primer minut d’exposició inicial i abandona el plató 
sense participar en la resta del debat. 
23

 Segons informa l’emissora, la candidata de la CUP declina la invitació al debat corresponent a Lleida. 
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judici de la Causa especial 20907/2017 (tant prèviament com posteriorment a la 

publicació) són objecte de 2 debats a TV3 i 2 al 3/24. El programa FAQS de TV3 

n’emet un (previ a la publicació), amb la participació de representants dels 7 grup 

parlamentaris del Parlament català, sobre la repercussió de la futura sentència en la 

política catalana. El Més324 (3/24) en programa un (posterior a la publicació) amb 4 

membres de l’Associació Catalana pels Drets Civils, familiars de les persones 

condemnades, on s’analitza la repercussió de la sentència en aquestes persones i en 

les seves famílies. Coincidint amb les “marxes per la llibertat”, TV3 i 3/24, en simultani, 

estableixen una taula de debat per analitzar la mobilització amb representants de 

Societat Civil Catalana, ERC i CUP.24 

 

Pel que fa a l’activitat del Parlament Europeu, els representants de forces polítiques 

que han obtingut eurodiputats a Catalunya (excepte JUNTSxCAT) participen en dos 

debats, un coincidint amb la constitució del Parlament Europeu a El matí de Catalunya 

Ràdio i l’altre en ocasió de l’elecció de la presidenta de la Comissió Europea al Més 

324. Especial des del Parlament Europeu (3/24).  

 

Quant al Parlament de Catalunya, membres dels 7 grups amb representació participen 

en 2 debats (Catalunya Ràdio i 3/24). El 19/09 El matí de Catalunya Ràdio programa 

un debat per tractar l’actualitat política catalana i el 25/09 el Més 324 n’ofereix un 

sobre el Ple de política general del Parlament.  

 

Finalment, Els matins de TV3 n’emet un sobre l’emergència climàtica entre un 

representant del Govern de Catalunya (conseller de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya) i dos membres d’associacions ecologistes. 

 

 

 

 

                                                
24

 En aquest debat també intervenen altres persones en qualitat d’analistes, que són Magda Gregori, Milagros Pérez 
Oliva i Gemma Ubasart. 
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Quadre 36. Freqüència d’aparicions de les agrupacions d’actors polítics en debats durant el període maig-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 Cat Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

ERC 6 17,1 10 16,9 8 15,1 1 12,5 4 15,4 

CUP 5 14,3 8 13,6 6 11,3 1 12,5 3 11,5 

PPC+PP 5 14,3 9 15,3 8 15,1 1 12,5 4 15,4 

PSC 5 14,3 9 15,3 8 15,1 1 12,5 4 15,4 

CAT EN COMÚ 4 11,4 7 11,9 7 13,2 1 12,5 3 11,5 

JUNTSxCAT 4 11,4 4 6,8 7 13,2 1 12,5 1 3,8 

C’s 3 8,6 7 11,9 7 13,2 1 12,5 3 11,5 

BCN CANVI 1 2,9 1 1,7 1 1,9     1 3,8 

Govern de Catalunya 1 2,9                 

VOX 1 2,9 1 1,7 1 1,9 1 12,5     

PDECAT     3 5,1         3 11,5 

Total 35 100 59 100 53 100 8 100 26 100 

 

 

 
Quadre 37. Freqüència d’aparicions de les entitats vinculades al debat polític en debats durant el període maig-desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 Cat Ràdio TVE Cat RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Societat Civil Catalana 1 100 1 20,0       

Associació Catalana pels Drets Civils   4 80,0       

Total 1 100 5 100       
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4.3 Retransmissions i connexions 

 

Quant al seguiment d’esdeveniments d’actualitat política entre maig i desembre per 

mitjà de retransmissions i connexions, integres o parcials, el canal informatiu 3/24 és el 

que n’emet més (426); TV3 n’emet 276,  RAC1, 138 i Catalunya Ràdio, 98. Els 

esdeveniments dels quals els mitjans es fan ressò en un nombre més elevat de 

retransmissions i connexions estan relacionats amb el procés electoral a les Corts 

Generals del 10N i el procés judicial de la Causa Especial al TS.  

 

Les desconnexions de TVE Catalunya, amb emissions de menys durada, mostren un 

ús molt ocasional d’aquest recurs (4 en total, veieu les dades als quadres següents) i, 

per tant, les dades que s’analitzen no són dades comparables a la resta de mitjans.  

 

Les retransmissions i connexions amb actes i comunicacions de partits polítics i 

grups parlamentaris són les més nombroses i suposen més del 40% en tots els 

mitjans: TV3 (49,3%), 3/24 (43%), Catalunya Ràdio (43,9%) i RAC1 (50,7%). Els 

principals temes que s’aborden en aquest format són: les negociacions derivades de 

les eleccions del 28A per a una possible investidura, la dinàmica electoral del 26M i del 

10N, les reaccions a la finalització del judici del TS i la posterior publicació de la 

sentència. El 3/24 i RAC1 són els mitjans amb més pluralitat de veus (amb 16), seguit 

de Catalunya Ràdio (13), TV3 (10) i TVE Catalunya (2).  

 

A TV3, els actes i les comunicacions de PSC+PSOE (18,6%) i els de JUNTSxCAT 

(14,3%) amb el PDECAT (4,3%) són els que compten amb més retransmissions i 

connexions; al 3/24, ho són els del PSC-PSOE (21,3%); a Catalunya Ràdio, ERC 

(17,8%) i JUNTSxCAT (13,3%) amb el PDECAT (4,4%) tenen la mateixa presència; a 

RAC1, el nombre d’actes emesos és molt similar per a totes les forces relacionades 

amb els grups i subgrups del Parlament de Catalunya (excepte la CUP, amb gairebé la 

meitat d’emissions que la resta). 

 

Actes i comunicacions de governs i institucions constitueixen el segon grup de 

retransmissions i connexions més nombroses a cada un dels mitjans (excepte TVE  

Catalunya). Al 3/24 suposen el 38,5% i representen gairebé un terç de les 

intervencions respectives a TV3 (27,2%), Catalunya Ràdio (28,6%) i RAC1 (29%). En 

aquest àmbit institucional, el Govern de Catalunya és l’agrupació que en protagonitza 

més en tots els mitjans: Catalunya Ràdio (65,5%), TV3 (52,5%),  RAC1 (48,8%) i 3/24 
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(48,3%). TVE Catalunya n’emet un, la declaració institucional del president de la 

Generalitat per valorar la finalització del judici del TS.  

 

Pel que fa a les retransmissions de sessions de les cambres legislatives (plenàries o 

de comissions), estan presents en tots els canals analitzats, excepte a TVE Catalunya, 

que no en registra. Els canals 3/24 (38 emissions, un 8,9% del total de connexions i 

retransmissions) i TV3 (29 i un 10,5%) són els mitjans que més en realitzen seguides 

de les emissores de ràdio RAC1 (15 i un 10,9%) i Catalunya Ràdio (12 i un 12,2%).  

 

Les sessions del Parlament de Catalunya són les més retransmeses a TV3, 3/24 i 

RAC1, i Catalunya Ràdio en dedica el mateix nombre a les sessions de la cambra 

catalana i a les del Congrés. Quant al Parlament, excepte al 3/24, que n’emet un 

nombre superior d’ordinàries, principalment es tracta de sessions especials, com ara 

amb la que debatia la designació d’un senador per representar la Generalitat, la moció 

de censura al president de la Generalitat i la sessió posterior a la sentència del judici 

del TS. Igualment, es retransmeten totalment o parcialment les sessions de constitució 

de les Corts de la XIII i XIV legislatures i les sessions corresponents al debat 

d’investidura de la XIII legislatura. 

 

Tots els mitjans analitzats contenen retransmissions o connexions amb actes 

atribuïbles a entitats vinculades al debat polític: a TV3 suposen el 7,8%; al 3/24, el 

6,6%; a Catalunya Ràdio, el 10,2% i a RAC1, el 6,5%. TVE Catalunya connecta amb 

una. Quant a la diversitat de veus, el 3/24 emet actes o comunicacions atribuïbles a 8 

entitats diferents; TV3, de 7; RAC1, de 4 i Catalunya Ràdio, de 3. A tots els mitjans, 

l’ANC i/o Òmnium Cultural són les entitats els actes de les quals han estat objecte de 

més retransmissions, entre les quals figuren mobilitzacions de protesta contra la 

sentència del Tribunal Suprem. 

 

Finalment, tots els mitjans analitzats excepte TVE Catalunya, han retransmès o 

connectat en alguna ocasió amb sessions del judici de la Causa especial 

20907/2017 al TS i el Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 

Generalitat, Quim Torra. El 3/24 és l’únic canal que connecta amb totes les sessions 

del judici del TS (14) i retransmet íntegrament el judici al president de la Generalitat.  
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Quadre 38. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents a sessions de les cambres legislatives durant el període maig-desembre 

Cambra 
TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Parlament de Catalunya 13 44,8 22 57,9 5 41,7     9 60,0 

Corts Generals 9 31,0 8 21,1 5 41,7   6 40,0 

Altres cambres legislatives 7 24,1 8 21,1 2 16,7         

Total 29 100 38 100 12 100   15 100 

 
 
Quadre 39. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents a actes i/o comunicacions de governs i institucions durant el període maig-desembre 

Govern i/o institució 
TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Govern de Catalunya 42 52,5 85 48,3 19 65,5 1 100 21 48,8 

Govern de l’Estat 16 20,0 45 25,6 6 20,7     8 18,6 

Parlament de Catalunya 6 7,5 8 4,5 2 6,9     4 9,3 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 6 7,5 10 5,7 1 3,4     2 4,7 

Corts Generals 3 3,8 5 2,8         3 7,0 

Govern de les administracions locals catalanes 3 3,8 16 9,1         2 4,7 

Organismes de la Unió Europea 2 2,5 2 1,1 1 3,4     1 2,3 

Corona 1 1,3 2 1,1         1 2,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 1 1,3 1 0,6         1 2,3 

Govern de les administracions autonòmiques no catalanes     2 1,1             

Total 80 100 176 100 29 100 1 100 43 100 
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Quadre 40. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents a actes i/o comunicacions de partits polítics i/o grups parlamentaris durant el període maig-
desembre 

Agrupació 
TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

PSC+PSOE 26 18,6 40 21,3 6 13,3     10 13,2 

C’s 22 15,7 19 10,1 6 13,3     8 10,5 

ERC 22 15,7 30 16,0 8 17,8     10 13,2 

JUNTSxCAT 20 14,3 30 16,0 6 13,3     6 7,9 

CAT EN COMÚ 14 10,0 21 11,2 2 4,4     5 6,6 

CUP 10 7,1 10 5,3 2 4,4     4 5,3 

PPC+PP 8 5,7 13 6,9 6 13,3 1 50,0 10 13,2 

PDECAT 6 4,3 8 4,3 2 4,4     4 5,3 

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

Podemos 5 3,6 8 4,3 3 6,7 1 50,0 6 7,9 

EH Bildu 1 0,7 1 0,5 1 2,2     1 1,3 

BCAP-Primàries                 1 1,3 

BCN CANVI     2 1,1 1 2,2     2 2,6 

Diputat no adscrit del Parlament Europeu                 1 1,3 

Más País         1 2,2     1 1,3 

PNB                 1 1,3 

Total 140 100 188 100 45 100 2 100 76 100 
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Quadre 41. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents a actes i/o comunicacions d’entitats vinculades al debat polític durant el període maig-
desembre 

Entitat 
TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

ANC 9 40,9 10 35,7 4 40,0 1 100 4 44,4 

Òmnium Cultural 8 36,4 9 32,1 4 40,0     3 33,3 

Societat Civil Catalana 1 4,5 2 7,1 1 10,0     1 11,1 

Cataluña Suma 1 4,5 2 7,1             

Consell per la República 1 4,5 1 3,6         1 11,1 

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans 1 4,5 2 7,1             

Alerta Solidària 1 4,5 1 3,6             

Arran     1 3,6             

Associació Catalana pel Drets Civils         1 10,0         

Total 22 100 28 100 10 100 1 100 9 100 

 
Quadre 42. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents a sessions del judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 

Sessions de la Causa especial 20907/2017 al TS 

TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. 
% total 

sessions 
Freq. 

% total 
sessions 

Freq. 
% total 

sessions 
Freq. 

% total 
sessions 

Freq. 
% total 

sessions 

Sessions de la Causa especial 20907/2017 al TS
25

 12 85,7 14 100 3 21,4   4 28,6 

 

 

Quadre 43. Freqüència de retransmissions i connexions corresponents al procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la Generalitat 

Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC 

TV3 3/24 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Freq. 
% total 

sessions 
Freq. 

% total 
sessions 

Freq. 
% total 

sessions 
Freq. 

% total 
sessions 

Freq. 
% total 

sessions 

Sessions de la Causa especial 20907/2017 al TS
26

 1 100 1 100 1 100   1 100 

 

                                                
25

 El càlcul del tant per cent s’ha fet sobre les 14 sessions realitzades durant maig i juny. 
26

 El càlcul del tant per cent s’ha fet sobre l’única sessió del judici del 18/11. El 3/24 és l’única cadena que realitza una retransmissió total del judici. 
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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 una proporció menor a la dels homes tant en els 

informatius diaris com en les entrevistes i els debats de tots els mitjans analitzats. No 

s’observen valors paritaris en cap cas.  

 

En els informatius diaris, la presència de les dones se situa entorn d’una tercera part 

del temps de paraula: 36,8% a TVE Catalunya, 33,7% a Catalunya Ràdio, 32,9% a 

RAC1 i 31% a TV3.  

 

La presència de les dones en les entrevistes mostra una major desigualtat entre 

mitjans, que es fa palesa en el rang entre el 25,5% de RAC1 i el 38,5% de TVE 

Catalunya (el percentatge d’aquest canal públic es calcula a partir de 39 entrevistes, 

per bé que a TV3 se supera el mig miler). Els mitjans públics de la CCMA -TV3, 3/24 i 

Catalunya Ràdio- obtenen percentatges al voltant del 32%.   

 

Els registres més alts de participació de les dones en els debats corresponen al 3/24 

(39%), seguit de Catalunya Ràdio (37,7%) i TV3 (37,1%). A continuació se situa RAC1 

(34,6%), mentre que la mostra de TVE Catalunya no comptabilitza cap registre.  
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Figura 1. Presència general de les dones polítiques per canal i/o emissora durant el període maig-
desembre  
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5.2 Presència de les dones en els informatius diaris 

 

Durant el període de maig a desembre del 2019, tots els mitjans analitzats atorguen a 

les dones una proporció de temps de paraula superior en les agrupacions 

governamentals que en les de forces polítiques. En l’àmbit dels governs, la presència 

de les dones oscil·la entre el 31,5% de TV3 i el 39,1% de TVE Catalunya. En l’àmbit 

dels partits, el rang se situa entre el 29,6% de RAC1 i el 36,1% de TVE Catalunya.  

Pel que fa als governs, els percentatges més elevats de temps de paraula de les 

dones es troben en el Govern de l’Ajuntament de Barcelona i en el Govern de l’Estat. 

En el Govern de l’Ajuntament de Barcelona, la representació de les dones en termes 

de temps de paraula supera la dels homes en tots els mitjans analitzats. L’alcaldessa 

de Barcelona aglutina la major part de les declaracions en uns mesos en què, després 

de les eleccions del 26M, es constitueix l’ajuntament. Les declaracions de l’alcaldessa 

també concerneixen la publicació de la Sentència 459/2019 del TS i dels fets que se’n 

van derivar. A banda, la presència de dones al capdavant d’àrees i regidories amb 

competències en ecologia i mobilitat també incideix en els percentatges, atès que un 

dels principals temes d’actualitat es refereix al procés d’implantació de la zona de 

baixes emissions a Barcelona.  

El temps de paraula de les representants del Govern de l’Estat també obté registres 

paritaris en els quatre mitjans de la mostra: RAC1 (60,7%), TVE Catalunya (57%), 

Catalunya Ràdio (52,8%) i TV3 (46%). Gairebé dues terceres parts del temps de les 

representants del Govern es reparteix entre la portaveu i la vicepresidenta de 

l’executiu. Les seves intervencions es refereixen bàsicament als ítems que han 

aglutinat més atenció informativa durant el període analitzat (negociacions posteriors a 

les eleccions a les Corts Generals, informacions derivades del judici de la Causa 

especial 20907/2017 al TS, informacions sobre estratègies polítiques entorn del model 

de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, etc.). Tot i que menys, les 

intervencions també al·ludeixen a altres temes d’incidència més acotada en el temps, 

com el desembarcament del vaixell Open Arms (agost) i el debat entorn de 

l’exhumació de les restes de Franco (setembre i octubre). 

L’agrupació govern de les administracions autonòmiques no catalanes se situa en 

paràmetres paritaris a RAC1, amb un temps de paraula de les dones del 54,1%. 

Aquest temps correspon a les intervencions de la presidenta de la Comunitat de 
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Madrid, amb motiu de la presa de possessió del càrrec i la participació al Fòrum 

Europa Tribuna Catalunya, entre d’altres. 

 

Quant a les forces polítiques, el temps de paraula de les dones de JUNTSxCAT, la 

CUP i Guanyem Badalona en Comú és superior al 60% en tots els mitjans analitzats.  

 

La presència de dones representants de JUNTSxCAT se situa al voltant del 75% als 

canals TVE Catalunya i TV3, i al voltant del 64% a les emissores RAC1 i Catalunya 

Ràdio. Aquests percentatges s’expliquen per la concurrència d’una cap de llista per 

Barcelona a les eleccions a les Corts Generals del 28A i del 10N, i d’una candidata a 

l’alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 26M. 

 

Les dones representants de la CUP registren percentatges de temps que paraula que 

oscil·len entre el 58,9% de RAC1 i el 65,4% de Catalunya Ràdio. Gairebé un terç 

d’aquest temps de declaracions es concentra en la cap de llista per Barcelona a les 

eleccions a Corts Generals del 10N.  

 

En el cas de la plataforma d’àmbit local Guanyem Badalona en Comú, les declaracions 

de la candidata a alcaldessa de Badalona a les eleccions del 26M prenen rellevància 

principalment en el procés de negociacions posterior, que la relleva de l’alcaldia. Les 

tres declaracions corresponents a aquest partit emeses per Catalunya Ràdio (una) i 

TVE Catalunya (dues) estan protagonitzades per la candidata. A RAC1 (79,4%) i TV3 

(65,7%) també es dona veu a un altre membre home de la candidatura.     

 

L’agrupació CAT EN COMÚ+IU obté el 62,6% de temps de paraula de les dones a 

TVE Catalunya i registra valors paritaris en la resta de mitjans de la mostra: RAC1 

(55,4%), TV3 (51,6%) i Catalunya Ràdio (50,9%). Més de la meitat del temps de 

paraula d’aquesta agrupació correspon a la candidata a l’alcaldia de Barcelona, que 

aconsegueix renovar el càrrec executiu després de les eleccions del 26M. La 

representant de CAT EN COMÚ també fa declaracions sobre diversos aspectes 

relacionats amb les dues eleccions a les Corts Generals (28A i 10N). Tot i que menys, 

les declaracions de la presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

a la cambra catalana concerneixen bàsicament informacions derivades del judici de la 

Causa especial 20907/2017 al TS i altres qüestions tractades en seu parlamentària. 
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El percentatge de temps de paraula de les dones representants de C’s oscil·la entre el 

45,1% de TV3 i el 50,9% de TVE Catalunya. La major part d’aquest temps es reparteix 

entre dues dones: la portaveu del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya i la 

cap de llista del partit per Barcelona al Congrés dels Diputats. Les negociacions per 

formar Govern a l’Estat després de les dues eleccions a les Corts Generals i el relleu 

en el lideratge de C’s a Catalunya protagonitzades totes dues per dones 

constitueixen temes recurrents en les declaracions de les dues representants. En el 

cas de la diputada al Parlament, les intervencions també aborden les estratègies 

polítiques entorn del model de relacions entre Catalunya i l’Estat, i la moció de censura 

que presenta el partit al president i al Govern de la Generalitat. En el cas de la 

diputada al Congrés, es tracta el procés de primàries per escollir el relleu a la 

presidència del partit després de les eleccions del 10N.  

 

En relació amb les entitats vinculades al debat polític, l’ANC presidida per una 

dona registra un percentatge de temps de paraula de les dones superior al 88% en 

tots els mitjans analitzats. A l’Associació Catalana de Drets Civils, la proporció supera 

les tres quartes parts del temps en els tres mitjans de la mostra on apareix. Quant a  

Alerta Solidària, les declaracions d’una advocada de l’organització suposen entorn del 

68% del temps de paraula de les dones a TV3 i el 100% a TVE Catalunya (una única 

declaració). En termes generals, el percentatge relatiu a la presència de les dones en 

la resta d’entitats és reduït o nul. 
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Quadre 44. Percentatge del temps de paraula de les dones polítiques per canal i/o emissora durant 
el període maig-desembre27 

Agrupacions TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Governs 31,5 36,2 39,1 38,4 

Govern de l’Ajuntament de Barcelona 68,2 67,5 71,6 58,2 

Govern de l’Estat 46,0 52,8 57,0 60,7 

Govern de les administracions locals catalanes 26,9 31,9 41,0 28,8 

Govern de les adm. autonòmiques no catalanes 24,8 23,6 -- 54,1 

Govern de Catalunya 18,8 26,7 22,6 24,4 

Govern de les administracions locals no catalanes 15,5 20,0 -- -- 

Forces polítiques 31,3 32,7 36,1 29,6 

CC 100       

Iniciativa del Poble Valencià 100 --     

RECORTES CERO-GV 100       

SOBIRANISTES 81,6 60,0 -- 30,6 

JUNTSxCAT 73,5 64,2 76,3 64,6 

Comú de Lleida 68,6 -- 100 -- 

CUP 64,8 65,4 60,1 58,9 

Guanyem Badalona en Comú 64,7 100 100 79,4 

CAT EN COMÚ+IU 51,6 50,9 62,6 55,4 

Más Madrid 46,6 73,5 100 61,3 

C’s 45,1 45,5 50,9 42,2 

EH Bildu 44,1 48,8   100 

ERC 28,0 30,2 22,6 25,9 

PSC+PSOE 21,6 23,9 25,9 18,4 

VOX 19,3 16,4 -- 11,3 

Podem+Podemos 18,2 17,2 28,7 19,8 

PPC+PP 18,1 32,5 15,7 20,0 

PDECAT 6,9 6,9 7,4 13,6 

Més per Menorca 6,5       

BCN Canvi 5,7 -- -- -- 

Bloc Nacionalista Valencià -- --     

Compromís per València --       

Crida Nacional per la República -- --   -- 

Crida per Sabadell -- -- --   

Demòcrates de Catalunya -- 76,3   -- 

EL PI -- --     

Equo -- --   -- 

FEM POBLE --       

Geroa Bai --       

Guanyem Girona -- -- -- -- 

Más País -- -- 61,5 -- 

PACMA --       

PIRATA.CAT --       

PNB -- -- -- -- 

Som Alternativa -- --   -- 

TxT --   -- -- 

UPN -- --     

Alternativa Independent per Santa Fe     -- -- 

ARAN AMASSA       100 

BCAP-PRIMÀRIES       -- 

Diputat no adscrit del Parlament Europeu   --     

Falange Española   --     

Lliga Democràtica   100   100 

                                                
27

 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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PRC   --     

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

Teruel Existe   100   -- 

Units per Avançar     --   

Resta d’agrupacions d’actors polítics 25,6 25,9 29,7 29,2 

Corts Generals 79,8 74,3 86,9 79,6 

Altres institucions de la Generalitat 45,5 27,4 -- 5,4 

Organismes de la Unió Europea 22,1 24,0 -- 37,3 

Òrgans de govern de l’administració de justícia 12,4 18,7 38,9 14,3 

Corona 8,7 43,5 13,7 16,7 

Parlament de Catalunya 0,5 7,9 -- -- 

Altres actors polítics sense adscripció -- -- -- -- 

Altres cambres legislatives -- --     

Altres institucions de l’Estat   --     

Total 31,0 33,7 36,8 32,9 

 

  

Quadre 45. Percentatge del temps de paraula de les dones representants de les entitats vinculades 
al debat polític per canal i/o emissora durant el període maig-desembre 

Entitats vinculades al debat polític TV3 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Alerta Solidària 68,3 28,6 100 22,3 

Amics de la República Catalana 45,8       

ANC 88,8 88,4 94,6 92,4 

Arran --       

Asociación Impulso Ciudadano --     -- 

Associació Catalana pels Drets Civils 87,0 71,6   66,2 

Associació de Foment de la Caixa de 
Solidaritat 

-- 45,5   -- 

Cataluña Suma     --   

Consell Fòrum Cívic i Social Debat 
Constituent 

-- --   -- 

Endavant   --     

Madrileños por el Derecho a Decidir   100     

Moviment Cívic d’Espanya i Catalans -- -- --   

Òmnium Cultural 7,7 12,0 3,5 -- 

Plataforma El País de demà   --     

Societat Civil Catalana --   -- -- 

Som el 80%   --     

Total 42,2 40,5 37,7 41,9 
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Entre els principals ítems informatius del període de maig a desembre del 2019 (vegeu 

el punt 3.1. de l’informe), les dones tenen una presència superior al 50% en les 

informacions sobre el canvi climàtic i mesures per reduir la contaminació (RAC1, 

Catalunya Ràdio i TVE Catalunya), en les que tracten la immigració i la seva gestió 

(TVE Catalunya i TV3) i en les que aborden aspectes derivats de la crisi econòmica 

(TVE Catalunya). Cap d’aquests temes coincideix amb els tres que acumulen més 

temps de paraula en el període analitzat. Entre aquests temes, només TVE Catalunya i 

Catalunya Ràdio obtenen valors paritaris, lleugerament per sobre del 40%, i fan 

referència a les informacions entorn de les eleccions a les Corts Generals del 10N 

(bàsicament, per les dones que actuen com a caps de llista i per les representants dels 

partits amb responsabilitat en les negociacions posteriors per formar govern).  

 

En termes generals, les intervencions de dones amb més temps de paraula en les 

informacions sobre el canvi climàtic corresponen a representants del Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona, pel procés d’implantació de la zona de baixes emissions. 

En el tema de la immigració, les veus de dones que sumen més temps pertanyen al 

Govern de l’Estat (per la gestió de la crisi del vaixell Open Arms) i al Govern de 

Catalunya (per la gestió dels recursos per a l’acolliment de persones migrades menors 

d’edat no acompanyades). Quant a la crisi econòmica, les intervencions amb més 

temps de paraula es concreten en representants del Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona i d’altres administracions locals, i estan relacionades amb mesures sobre 

l’accés a habitatge i la manera d’abordar el deute per pobresa energètica. 

 

TVE Catalunya inclou sis ítems informatius on el temps de paraula de les dones és 

superior al 40%. En les informacions relacionades amb la immigració (onzè tema per 

temps de notícia en aquest canal), el percentatge arriba al 59,1%. A poca distància se 

situen, amb un 57%, les intervencions sobre aspectes derivats de la crisi econòmica 

(vuitè tema); i, amb un 54,6%, les relatives al canvi climàtic (dotzè tema). Els tres 

temes restants registren percentatges al voltant del 41,5%, i es concreten en les 

informacions sobre la participació com a candidats i l’exercici del càrrec electe de les 

persones processades per la Causa especial 20907/2017 al TS o en situació de 

processos d’extradició (sisè tema); les eleccions a les Corts Generals del 10N (segon 

tema); i les diferents estratègies polítiques entorn del model de relacions entre 

Catalunya i l’Estat espanyol (cinquè tema). 

 

TV3 aglutina els percentatges més elevats de temps de paraula de les dones en tres 

ítems informatius, que coincideixen amb els que registren valors més elevats a TVE 
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Catalunya: immigració (57,6%, novè tema per temps de notícia en aquest canal); canvi 

climàtic (47,7%, vuitè tema); i crisi econòmica (42,5%, onzè tema).  

 

Catalunya Ràdio comptabilitza dos ítems amb un temps de paraula de les dones 

superior al 40%. D’una banda, les declaracions relatives al canvi climàtic i les mesures 

per reduir la contaminació (vuitè tema per temps de notícia en aquesta emissora) 

assoleixen el 62,9% del temps, la segona xifra més elevada en la mostra analitzada. A 

més de vint punts percentuals (40,7%) es troben les declaracions que concerneixen 

les eleccions a les Corts Generals del 10N (segon tema). 

 

RAC1 també presenta dos ítems en què les dones superen el 40% del temps de 

paraula. Com en la resta de mitjans, un es refereix a les informacions sobre el canvi 

climàtic i les mesures per reduir la contaminació (onzè tema per temps de notícia en 

aquesta emissora). Aquest tema registra un 64,3% de temps de paraula de les dones, 

la xifra més elevada de la mostra. A més distància, amb un 42,1%, se situen les 

intervencions entorn de la participació com a candidats i l’exercici del càrrec electe de 

les persones processades per la Causa especial 20907/2017 al TS o en situació de 

processos d’extradició (cinquè tema). 
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Quadre 46. 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 període maig-
desembre 

Temes principals 

TV3 Catalunya Ràdio TVE Catalunya RAC1 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Temps 
notícia 

(%) 

Dones 
(%) 

Informacions derivades del judici de la 
Causa especial 20907/2017 al Tribunal 
Suprem 

14,8 28,5 13,2 30,5 13,9 34,0 14,0 26,3 

Informacions sobre les eleccions a les 
Corts Generals del 10N 

12,7 34,3 11,9 40,7 12,4 41,4 12,3 37,4 

Informacions sobre els comicis del 26M 11,0 32,9 11,5 31,2 12,3 36,3 15,5 33,9 

Informacions entorn de les negociacions 
per a la investidura del candidat del 
PSOE, Pedro Sánchez, després de les 
eleccions a les Corts Generals del 28A 

8,7 31,9 8,7 36,2 9,9 37,6 8,9 30,0 

Informacions entorn de la participació 
com a candidats i l’exercici del càrrec 
electe de les persones processades per 
la Causa especial 20907/2017 al TS o en 
situació de processos d’extradició 

3,5 34,3 4,3 32,8 3,3 41,5 4,1 42,1 

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

2,7 25,3 4,6 30,8 4,6 41,4 3,2 35,3 

Informacions relacionades amb el debat i 
els posicionaments diversos davant 
els  actes  i la simbologia de suport en 
l’espai públic  a les persones 
empresonades o a l’estranger arran del 
procés independentista 

2,5 12,3 1,7 18,6 2,0 27,5 1,3 13,7 

Informacions entorn del canvi climàtic i de 
les mesures per reduir la contaminació 

2,4 47,7 2,1 62,9 1,0 54,6 1,4 64,3 

Informacions relacionades amb la 
immigració i la seva gestió 

2,2 57,6 1,5 33,0 1,2 59,1 1,5 29,0 

Informacions entorn de la detenció de nou 
persones, que es vinculen als CDR, per 
presumptes delictes de terrorisme, 
rebel·lió i tinença d’explosius 

2,0 39,9 2,0 35,9 1,9 36,9 2,2 35,5 

Informacions sobre aspectes derivats de 
la crisi econòmica 

1,5 42,5 2,2 39,6 2,0 57,0 1,6 36,2 

Informacions relacionades amb incendis 
forestals 

1,3 29,9 1,9 21,0 2,7 24,7 1,8 27,5 

 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

145 

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 analitzats. La seva presència se situa en el 38,5% a TVE Catalunya, entorn del 

32% a TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio, i en el 25,5% a RAC1.  

 

Les dones entrevistades en més ocasions durant el període analitzat són Laura 

Borràs, diputada de JUNTSxCAT al Congrés; Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; i 

Jéssica Albiach, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. El 

protagonisme de Laura Borràs en les entrevistes es fa palès en les negociacions 

posteriors a les eleccions del 28A per formar govern a l’Estat i en la condició de 

candidata a les eleccions del 10N. Les entrevistes a Ada Colau incideixen en la seva 

candidatura a l’alcaldia de Barcelona en les eleccions del 26M i la posterior reelecció 

com a alcaldessa, així com en diverses qüestions d’actualitat de la ciutat (situació 

d’aldarulls després de la publicació de la Sentència 459/2019 del TS, commemoració 

del segon aniversari dels atemptats del 17A, debat entorn de la seguretat ciutadana). 

En el cas de Jéssica Albiach, s’aborden temes de debat parlamentari, com les 

negociacions per aprovar els pressupostos de la Generalitat, el debat sobre l’orientació 

política general del Govern i el decret sobre el lloguer dels habitatges.  

 

En les entrevistes a membres d’entitats vinculades al debat polític, la presència de les 

dones assoleix el 64% al 3/24 i registra també un valor paritari a TV3 (52,8%). La 

proporció se situa al voltant d’una tercera part en la resta de mitjans analitzats.  

 

Els debats registrats durant el període analitzat s’emmarquen en el context electoral 

del 26M i el 10N. El percentatge de dones que hi participen se situa entorn del 38% en 

els mitjans de la CCMA (TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio, que ofereixen debats electorals 

en emissió conjunta), en el 34,6% a RAC1 i en el 25% a TVE Catalunya.  

 

Continuant amb el format de debat, i pel que fa a les entitats vinculades al debat 

polític, la presència més elevada de dones es dona a les televisions de la CCMA, 

mentre que a la resta de mitjans la proporció està per sota del 40%. 
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Quadre 47. Percentatge de presència de les dones en funció del tipus d’intervenció durant el 
període maig-desembre28 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Entrevista 33,6 32,0 30,8 38,5 25,5 

Debat 37,1 39,0 37,7 25,0 34,6 

 

 

Quadre 48. Percentatge de presència de les dones representants de les entitats vinculades al debat 
polític per canal i/o emissora durant el període maig-desembre29 

Tipus d’intervenció TV3 3/24 
Catalunya 

Ràdio 
TVE 

Catalunya 
RAC1 

Entrevista 52,8 64,0 35,3 33,3 30,0 

Debat -- 60,0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28

 Les cel·les ombrejades indiquen que el mitjà no ha atorgat temps de paraula a cap persona d’aquell tipus 
d’intervenció, 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 al tipus d’intervenció. 
29

 Les cel·les ombrejades indiquen que el mitjà no ha atorgat temps de paraula a cap persona d’aquell tipus 
d’intervenció, 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 al tipus d’intervenció. 
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L’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 

Maig-desembre del 2019  

Resum executiu 

 

1. TV3     

 

Durant els mesos de maig a desembre, dos grans grups d’ítems informatius han 

ocupat de manera preferent el temps de notícia dels teleinformatius de TV3, una 

característica que es repeteix en la resta de mitjans. D’una banda, les informacions 

vinculades al judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (suposen el 

14,8% del temps de notícia total); de l’altra, els diferents processos electorals celebrats 

durant el 2019: les informacions sobre les eleccions a les Corts Generals del 10N 

(12,7%), les que s’ocupen dels comicis del 26M (11%) i les que tracten de les 

negociacions per a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després de 

les eleccions a les Corts Generals del 28A (8,7%). 

 

TV3 és, d’entre els mitjans analitzats, el que ofereix més diversitat de veus en el 

conjunt dels teleinformatius, ja que dona veu a 52 agrupacions diferents, 38 de les 

quals corresponen a partits polítics. A aquesta xifra hi contribueix la presència de 

diverses formacions locals en el marc de la informació derivada de les eleccions 

municipals del 26M. També és el mitjà que presenta més diversitat en 9 dels 12 temes 

analitzats que configuren l’actualitat (en una d’aquestes nou ocasions amb el mateix 

nombre que Catalunya Ràdio i RAC1). 

 

La rellevància de la informació electoral al llarg del període analitzat és un dels factors 

que poden explicar que el conjunt de temps de paraula dels partits (65,7%) dobli el 

del conjunt dels governs (34,3%). Quant a les forces polítiques, el PSC+PSOE, amb 

un 12,9% del total de temps de paraula, és la formació que més n’obté. A continuació, 

segueixen ERC  (10,1%) amb Sobiranistes (0,1%); el conjunt de PDECAT (5,1%) amb 

JUNTSxCAT (4,5%); C’s (8,5%); CAT EN COMÚ+IU (5,0%) amb Podem+Podemos 

(3,4%) i Equo (0,1%); PPC+PP (8,3%); la CUP (2,9%); i VOX (1,4%). Pel que fa als 

executius, el Govern de Catalunya és qui suma més temps (16,2%), seguit del 

Govern de l’Estat (8,6%). En aquest període, la presència dels governs locals de 

Catalunya és més elevada que en períodes previs i arriba fins al 7,5% (un 3,2% 

corresponent al Govern de Barcelona). 
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Cinc formacions extraparlamentàries tenen veu en la mostra analitzada: Más País 

(en el període previ a la seva entrada al Congrés) amb un 0,2% del temps; PACMA, 

RECORTES CERO-GV, PIRATA.CAT i Som Alternativa, amb un 0,1% cada formació. 

 

En l’àmbit estrictament parlamentari, tots els grups i subgrups que tenen representació 

al Parlament de Catalunya han tingut veu en els teleinformatius de TV3. C’s, que és 

el primer grup en escons del Parlament i el principal de l’oposició, obté el 28,4% del 

temps total. A continuació, en temps, es troba el Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar (17,6%), el Grup Republicà (15,6%), el de Catalunya en Comú Podem 

(13,2%) i el de Junts per Catalunya (10,2%), i els subgrups del PPC (7,8%) i de la CUP 

(7,2%). 

 

Igualment, i en el marc de les intervencions parlamentàries, tots els grups de les Corts 

Generals registren temps de paraula a TV3. En un context de negociacions per 

constituir un nou govern després de les eleccions del 28 d’abril, el Grup Socialista és 

qui més temps obté (32,1%), seguit del Grup Parlamentari Confederal d’Unidas 

Podemos-En comú Podem-Galícia en Común (17,8%). A continuació se situen el Grup 

Popular (12,2%); Ciudadanos (10,4%); el Grup Republicà (10,4%); el Grup Basc 

(1,6%) i VOX (1,5%). Quant al Grup Mixt/Grup Plural, quatre formacions obtenen 

temps de paraula: JUNTSxCAT amb PDECAT (9,0%); Bloc Nacionalista Valencià 

(3,3%); EH Bildu (1,0%) i UPN (1,0%). 

 

Les eleccions locals del 26M han incidit en la presència del món local en el període 

analitzat. D’una banda, en relació amb el temps de paraula, el sumatori de temps de 

governs i oposicions, així com de candidats i candidates que concorren als comicis a 

Catalunya, suposa gairebé el 14% del temps total d’agrupacions polítiques a TV3, una 

xifra més elevada que la registrada al llarg del 2018; de l’altra, temàticament, la meitat 

d’aquest temps al·ludeix a la dinàmica electoral prèvia i posterior a aquests comicis 

locals, així com al període estricte de campanya electoral. 

 

En relació amb el conjunt d’informacions circumscrites a l’esfera local, el temps de 

paraula de representants dels ajuntaments catalans altres que Barcelona (54,1%) és 

superior al de la capital (45,9%). En tots dos àmbits, la veu dels governs locals registra 

molt més temps que la de les oposicions. Així, pel que fa a Barcelona, el Govern 

aplega el 81,5% del total i els cinc grups municipals de l’oposició del mandat 2019-
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2023 apareixen amb temps de paraula. Pel que fa a la resta d’ajuntaments catalans, 

els executius locals sumen el 93,2% del temps. 

 

En el període de referència, TV3 ha emès 557 entrevistes que guarden relació amb 

l’actualitat política de 41 agrupacions diferents, predominantment de partits. Entre 

aquestes agrupacions es compten tots els partits que integren tots els grups i subgrups 

del Parlament: ERC (12,9%) amb SOBIRANISTES (0,7%) i Demòcrates de Catalunya 

(0,2%), el conjunt del PDECAT (4,5%) i JUNTSxCAT (9,3%), CAT EN COMÚ+IU 

(10,2%) amb Podem+Podemos (0,4%), PSC+PSOE (7,7%), la CUP (5,4%), C’s (3,2%) 

i PPC+PP (3,2%). També es computa la presència de VOX, amb un 0,4%. Les 

agrupacions governamentals que han estat entrevistades representen el 32,5% del 

total i les que més en registren són el Govern de Catalunya (16,3%) i el govern de les 

administracions locals catalanes (9,9%). Les tres temàtiques més abordades, amb 

freqüència similar, en aquestes formes d’intervenció fan referència a les eleccions a 

les Corts Generals del 10N (15,6% del total), al judici de la Causa especial 20907/2017 

al TS (15,3%) i als comicis del 26M (15,1%). 

 

TV3 programa un total de 7 debats, en què intervenen 35 representants polítics de 10 

agrupacions diferents, que inclouen els de partits vinculats a tots els grups i subgrups 

del Parlament: ERC (17,1%), CUP (14,3%), PSC (14,3%), PPC+PP (14,3%), CAT EN 

COMÚ (11,4%), JUNTSxCAT (11,4%), C’s (8,6%), BCN CANVI (2,9%), Govern de 

Catalunya (2,9%) i VOX (2,9%). D’aquests 7 debats, 3 són electorals: un entre 

persones candidates al Parlament Europeu, un altre entre caps de llista a les eleccions 

locals a Barcelona i un tercer entre representants de candidatures que concorren a les 

eleccions al Congrés dels Diputats. 

 

Pel que fa a les retransmissions i connexions relacionades amb l’actualitat política, 

TV3 n’ofereix, de manera íntegra o parcial, un total de 284, algunes de les quals 

simultàniament amb el 3/24. TV3 emet parcialment 12 de les 14 sessions del judici oral 

de la Causa especial 20907/2017 que tenen lloc al Tribunal Suprem durant el període 

analitzat i, també parcialment, la sessió del judici corresponent al procediment abreujat 

núm. 1/2019 del TSJC al president de la Generalitat; 29 retransmissions parcials de 

sessions de les cambres legislatives; 140 actes de partits; 80 comunicacions de 

governs i institucions i 22 actes d’entitats vinculades al debat polític. Quant a les 

retransmissions en què intervenen les forces polítiques, la majoria adopten la forma de 

rodes de premsa, atencions als mitjans i connexions amb actes electorals. Totes les 

formacions que compten amb representació al Parlament apareixen en aquest tipus 
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d’emissions: PSC+PSOE (18,6%), JUNTSxCAT (14,3%) amb PDECAT (4,3%),  C’s 

(15,7%), ERC (15,7%), CAT EN COMÚ+IU (10%) amb Podemos (3,6%), CUP (7,1%) i 

PPC+PP (5,7%). També es registra la presència de VOX (4,3%) i d’EH Bildu (0,7%). 

De les 80 retransmissions d’actes i/o comunicacions de governs i institucions, 

majoritàriament rodes de premsa, el 52,5% corresponen al Govern de Catalunya i el 

20%, al Govern de l’Estat. 

 

La presència de les entitats vinculades al debat polític es registra a TV3 als 

teleinformatius, en entrevistes, debats i en retransmissions de fets vinculats a 

l’actualitat, sobretot en relació amb les informacions derivades del judici de la Causa 

especial 20907/2017 al Tribunal Suprem. El temps de paraula d’aquestes entitats als 

teleinformatius analitzats representen el 3,7% del temps de paraula total de la suma 

d’entitats i agrupacions polítiques, una xifra similar a la dels primers quatre mesos de 

l’any. Entre les que sumen més temps se situen Òmnium Cultural, amb gairebé el 40% 

del total de les entitats i l’1,4% del temps respecte del total agregat d’agrupacions; 

l’ANC amb el 22,5% i el 0,8%, respectivament, i l’Associació Catalana pels Drets Civils 

(13,1%/0,5%). El pes percentual que suposen les persones representants de les 

entitats vinculades al debat polític en les entrevistes és de l’11,4% respecte de la 

suma total d’agrupacions polítiques i entitats, gairebé tres punts percentuals menys 

que els primers quatre mesos del 2019. Amb un terç sobre el total de les entitats i un 

3,5% respecte de totes les agrupacions, l’Associació Catalana pels Drets Civils, 

integrada per familiars de les persones encausades pel procés independentista, és qui 

protagonitza més entrevistes. A continuació la segueixen Alerta Solidària (2,9%), l’ANC 

(1,9%) i Òmnium Cultural (1,9%). En els debats, Societat Civil Catalana és l’única 

d’aquestes entitats que hi intervé, en una ocasió. I pel que fa a les retransmissions i 

connexions, s’emeten 22 actes i/o comunicacions de set entitats diferents, que 

suposa el 7,7% respecte del conjunt d’aquest tipus d’emissions. Del total de 

retransmissions de les entitats, tres quartes parts estan protagonitzades per l’ANC i 

Òmnium Cultural. 

 

En relació amb les dones polítiques, la seva presència és minoritària en els 

teleinformatius, amb un 31% del temps de paraula total. Només s’assoleixen xifres 

paritàries en tres dels dotze ítems informatius principals del període analitzat: el que 

al·ludeix a la immigració i la seva gestió (57,6%), el que fa referència al canvi climàtic i 

a les mesures per reduir la contaminació (47,7%) i el que aborda la crisi econòmica 

(42,5%). La xifra de dones que es registra a les entrevistes és del 33,6% del total  

mentre que als debats és del 37,1%. 
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2. Catalunya Ràdio 

 

Els ítems informatius amb més temps de notícia a Catalunya Ràdio fan referència al 

judici de la Causa especial 20907/2017 al TS (13,2%), les eleccions a les Corts 

Generals del 10N (11,9%) i els comicis del 26M (11,5%). A continuació se situen les 

informacions sobre les negociacions per a la investidura del candidat del PSOE 

després de les eleccions a les Corts Generals del 28A (8,7%). 

 

En relació amb la diversitat de veus als informatius diaris, Catalunya Ràdio registra 48 

agrupacions diferents, de les quals 32 són de partits polítics. Aquesta emissora és el 

mitjà amb més diversitat de veus en tres dels ítems informatius amb més temps de 

notícia del període analitzat, que es refereixen a les estratègies polítiques entorn del 

model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol (19), els incendis forestals (7) i 

els aspectes derivats de la crisi econòmica (7, igual que TV3 i RAC1).  

 

El temps de paraula de les forces polítiques (55,9%) en els informatius diaris és 

superior al dels governs (44,1%), tot i que amb una distància percentual més petita 

que en la resta de mitjans analitzats. En el conjunt de la mostra de Catalunya Ràdio, 

l’agrupació que aglutina més temps de paraula és el Govern de Catalunya (23,3%). 

Entre les agrupacions governamentals, la segueix el Govern de l’Estat (9,8%). Pel que 

fa a les forces polítiques, el còmput del temps de paraula situa al capdavant 

PSC+PSOE (12%); l’espai PDECAT (6,1%) amb JUNTSxCAT (5,2%) i Crida Nacional 

per la República (0,1%); ERC (9,8%) amb Demòcrates de Catalunya (0,1%) i 

Sobiranistes (0,1%); CAT EN COMÚ+IU (3,9%) amb Podem+Podemos (2,8%) i Equo 

(0,1%); C’s (5,8%); PPC+PP (4,9%); CUP (2,2%); i VOX (1%). La resta de forces 

polítiques registren valors per sota de l’1%.  

 

Catalunya Ràdio també dona veu a 4 formacions extraparlamentàries, tot i que amb 

registres baixos (0,1% del temps de paraula cadascuna): Falange Española, Lliga 

Democràtica, Más País i Som Alternativa.  

 

Tots els grups i subgrups del Parlament de Catalunya obtenen temps de paraula en 

els informatius analitzats de Catalunya Ràdio. Els grups que sumen més temps són el 

GP de Ciutadans (21%, el primer grup de l’oposició) i el GP Socialistes i Units per 

Avançar (20,2%). A continuació se situa el GP de Junts per Catalunya (14,2%), el GP 

de Catalunya en Comú Podem (14,1%), el GP Republicà (13,4%) i els subgrups de la 
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CUP (12%) i del PPC (5%). Les informacions referides a la proposta de designació de 

Miquel Iceta com a senador amb vista a presidir la cambra alta i al debat sobre 

l’orientació política general del Govern són les qüestions que aglutinen més temps de 

paraula de representants del Parlament en aquesta emissora.  

 

En relació amb les Corts Generals, el GP Socialista (25,7%) i el GP Confederal 

d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galícia en Común (17,9%) sumen més del 40% 

del temps de paraula. Això té relació amb el protagonisme d’aquests dos grups en el 

procés d’investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern de l’Estat. A banda 

dels dos grups esmentats, el GP Republicà registra el 12,6%; el GP Ciudadanos, el 

9,1%, el GP Popular, el 7,2%; i el GP Basc, l’1%. Quant al GP Mixt/Plural (26,6%), el 

temps es reparteix entre el PDECAT (16,5%), el Bloc Nacionalista Valencià (3,8%), el 

PRC (3,8%) i UPN (2,4%). 

 

Les eleccions municipals del 26M fan incrementar, també a Catalunya Ràdio, la 

presència temàtica i de temps de paraula de l’àmbit local, en sentit ampli. La 

proporció de temps de paraula acumulat per governs locals, oposicions i persones que 

integren candidatures en diferents municipis i ciutats catalans  és  d’aproximadament 

el 16% sobre el total d’agrupacions polítiques. Gairebé el 40% d’aquest temps al·ludeix 

directament els comicis. 

 

La proporció de temps de paraula de representants de les administracions locals de 

Catalunya altres que la de Barcelona és de gairebé el 60%, mentre que la del 

consistori barceloní és del 40% restant. Els executius obtenen un temps de paraula del 

81,8% en el cas de l’Ajuntament de Barcelona i del 96,2% en el cas de la resta 

d’ajuntaments locals. Les declaracions de l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona 

corresponen a ERC-SOBIRANISTES, JUNTSxCAT-PDECAT i C’s. Les intervencions 

de l’àmbit local se centren en la implantació de la zona de baixes emissions en el cas 

de l’Ajuntament de Barcelona, i en la gestió de l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre en 

el cas de la resta d’ajuntaments. 

 

Catalunya Ràdio ofereix 478 entrevistes, corresponents a representants de 33 

agrupacions polítiques diferents. Les qüestions que es tracten amb més freqüència es 

refereixen als comicis del 26M, el judici de la Causa especial 20907/2017 al TS i les 

eleccions a les Corts Generals del 10N. En aquest context electoral, la preeminència 

del partits incideix en el fet que s’entrevistin més representants d’aquestes 

agrupacions que dels governs. No obstant això, el Govern de Catalunya és l’agrupació 
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que aglutina més entrevistes (21,2%). Pel que fa als partits, el nombre més alt 

d’entrevistes es troba en l’espai ERC (9,9%) amb SOBIRANISTES (0,2%); 

JUNTSxCAT (8%) amb PDECAT (5,2%); CAT EN COMÚ+IU (8%) amb 

Podem+Podemos (0,4%); PSC+PSOE (7,1%); CUP (4,6%); PPC+PP (3,4%); C’s 

(2,9%); i VOX (0,6%). La resta de formacions obtenen registres entre el 0,2% i el 0,6%.  

 

L’emissora emet 8 debats amb la participació d’actors polítics: 6 debats electorals (4 

sobre els comicis locals del 26M, 1 sobre les eleccions al Parlament Europeu i 1 sobre 

les eleccions del 10N), 1 sobre la constitució del Parlament Europeu a Estrasburg i 1 

sobre l’actualitat política, econòmica i social de Catalunya. Hi participen representants 

de 9 agrupacions diferents: ERC, PPC+PP i PSC (15,1% cadascuna), C’s, CAT EN 

COMÚ i JUNTSxCAT (13,2% cadascuna), CUP (11,3%), BCN CANVI i VOX (1,9% 

cadascuna). 

 

Catalunya Ràdio també ofereix 100 retransmissions i connexions, de les quals 29 

corresponen a  actes i comunicacions de governs i institucions i 12 a sessions de les 

cambres legislatives. De les 59 restants, 45 es refereixen a actes o comunicacions de 

les forces polítiques, 10 a comunicacions de les entitats vinculades al debat polític, 3 a 

sessions de la Causa Especial 20907/2017 al TS i 1 al judici del President de la 

Generalitat al TSJC.  

 

Les entitats vinculades al debat polític registren als informatius diaris de Catalunya 

Ràdio un 3,3% de temps de paraula sobre el total d’agrupacions. Aquest percentatge 

representa 12 entitats diferents. Les que aglutinen més temps són Òmnium Cultural 

(1,2%), l’ANC (1%) i Alerta Solidària (0,4%). A banda, la presència de les entitats 

vinculades al debat polític suposa el 9,7% del total de les entrevistes i el 10,9% del 

total de retransmissions.  

 

La presència de les dones és inferior a la dels homes en els informatius diaris 

(33,7%), a les entrevistes (30,7%) i als debats (37,7%, el percentatge més elevat de 

tots els mitjans analitzats). En els informatius diaris, els valors paritaris quant al temps 

de paraula de les dones es troben en dos ítems informatius. Aquests fan referència al 

canvi climàtic i les mesures per reduir la contaminació (62,9%) i a les eleccions a les 

Corts Generals del 10N (40,7%).  
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3. TVE Catalunya 

 

Els teleinformatius de TVE Catalunya tenen com a principal ítem informatiu les 

qüestions derivades del judici de la Causa especial 20907/2017 al TS, amb el 13,9% 

del total, una dada percentual molt similar a la dels altres tres mitjans analitzats. En 

segon lloc situa les informacions sobre les eleccions a les Corts Generals del 10N, que 

sumen el 12,4% (també en la línia de la resta de canals i emissores analitzats). I amb 

un percentatge equivalent (12,3%), se situen les informacions sobre els comicis locals i 

al Parlament Europeu del 26M. Tot seguit apareixen les negociacions per a la 

Investidura de Pedro Sánchez després del 28A, que reuneixen el 9,9%. 

 

Quant als  informatius diaris, 36 agrupacions diferents hi tenen presència en temps 

de paraula, 22 de les quals són agrupacions de partits polítics. Els informatius en 

desconnexió de TVE Catalunya són els que proporcionen menys diversitat d’actors 

polítics, fet que podria guardar relació amb un format de noticiari més breu que el de la 

resta de mitjans analitzats. 

 

El pes informatiu de les conteses electorals del 26M i del 10N, així com de les 

negociacions posteriors al 28A, incideix en la distribució del temps de paraula, atès 

que la dada agregada del conjunt dels partits (65,1%) supera d’una manera clara el 

sumatori del executius (34,9%).  

 

El Govern de Catalunya és, com en la resta de mitjans, l’agrupació que suma més 

temps de paraula, un 17,2% del total. El Govern de l’Estat és la segona agrupació de 

govern amb més temps, el 8,7%, 

 

Entre les forces polítiques, PSC+PSOE (14,8%) amb Units per Avançar (0,1%) és qui 

obté més temps. A continuació se situen C’s (10,2%); ERC (10,1%) amb Sobiranistes 

(0,1%);  el conjunt de CAT EN COMÚ (7,2%) i Podem+Podemos (2,9%); la suma de 

JUNTSxCAT (5,2%) i PDECAT (3,6%); PPC+PP (6,8%); CUP (2,1%); i a l’últim, VOX 

(0,6%). En el marc de les informacions sobre la contesa electoral del 10N és 

comptabilitza temps de paraula de Más País com a força extraparlamentària.   

 

L’anàlisi de la presència de les cambres legislatives als informatius territorials de TVE 

Catalunya, mitjançant les intervencions en què els diputats i diputades desenvolupen 

aquest rol, posa de manifest que tots els grups i subgrups del Parlament de 
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Catalunya obtenen temps de paraula (igual que en la resta de mitjans). El grup de 

Ciutadans i el de Socialistes i Units per Avançar són els que obtenen més temps: amb 

un 25% i un 21,1%, respectivament. A continuació, el Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem registra un 15,2% i el subgrup del PPC, un 14,6%. I tot seguit, el GP 

Republicà suma el 10,4%, el subgrup de la CUP, el 7,1%, i el GP Junts per Catalunya, 

el 6,6,% 

 

Quant al temps de paraula de diputats i diputades de les Corts Generals, quan 

apareixen amb aquest rol, se’n registra del Grup Parlamentari Confederal d’Unidas 

Podemos-En comú Podem-Galícia en Común (33,5%), el GP Popular, el GP 

Mixt/Plural (17,4%, la totalitat del qual, de representants del PDECAT), el GP 

Ciudadanos (13,5%), el GP Socialista (11,4%) i el GP Republicà (7,2%). 

 

La contesa electoral del 26M ha fet incrementar, com a la resta de mitjans, la 

presència del món local. Així, gairebé el 18% del temps total d’agrupacions polítiques a 

TVE Catalunya correspon a governs i oposicions locals, però també a candidats i 

candidates en les eleccions municipals del 26M a Catalunya.  

 

L’anàlisi de les dades referides estrictament a l’activitat dels consistoris revela que la 

presència de representants de l’Ajuntament de Barcelona (50,5%) és similar a la de la 

resta dels consistoris catalans (49,5%). En el sumatori de temps de govern i oposició, 

la veu del Govern de Barcelona suposa un 76,4% i la de tots els grups de l’oposició, un 

23,6% (ERC, JUNTSxCAT/PDECAT, C’s, PPC, BCN Canvi i, durant el mandat anterior 

al 26M, PSC i CUP). Pel que fa a la resta d’ajuntaments catalans, el 95% del temps 

correspon a membres d’executius. El temps de paraula de l’àmbit local presenta, més 

enllà del protagonisme dels comicis locals del 26M, una àmplia diversitat de temes. 

 

El caràcter de desconnexió territorial de les emissions de TVE Catalunya analitzades 

contribueix al fet que sigui el canal que inclou menys entrevistes i debats i que fa un ús 

més puntual de retransmissions i connexions amb esdeveniments d’actualitat política. 

 

Es comptabilitzen 39 entrevistes de13 agrupacions diferents, molt majoritàriament de 

partit, i les set forces polítiques representades al Parlament en registren: ERC (17,9%), 

PSC+PSOE (15,4%), C’s (12,8%), JUNTSxCAT (10,3%), CAT EN COMÚ+IU (10,3%), 

CUP (10,3%) i PPC+PP (7,7%). En més de tres quartes parts d’aquestes entrevistes, 

la temàtica abordada fa referència a les eleccions del 28A. També se’n computen del 

Govern de Catalunya (5,1%) i del Govern de l’Estat (2,6%). 
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TVE Catalunya inclou 3 connexions amb intervencions protagonitzades per actors 

polítics: una declaració institucional del president de la Generalitat per valorar la 

finalització del judici al TS i dues rodes de premsa de representants de Podemos i PP, 

respectivament, en el marc de les negociacions per a la investidura posteriors al 28A. 

 

TVE Catalunya programa un debat electoral amb motiu de les eleccions a les Corts 

Generals del 10N. Aquest debat compta amb la participació de vuit forces polítiques: 

C’s, CAT EN COMÚ, CUP, ERC, JUNTSxCAT, PSC, PPC i VOX. 

 

La presència relativa de les entitats vinculades al debat als informatius diaris de TVE 

Catalunya és la més baixa de tots els mitjans analitzats: un 2% respecte del temps de 

paraula de totes les agrupacions analitzades. D’entre les entitats que registren temps 

de paraula a TVE Catalunya (6), l’ANC, Òmnium Cultural i Societat Civil Catalana són 

les que registren un pes relatiu més elevat (34,9%, 33,3% i 22,3%, respectivament). 

Aquestes tres entitats també protagonitzen una entrevista cada. TVE Catalunya també 

retransmet parcialment la manifestació "Objectiu Independència", organitzada per 

l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 

 

La presència de les dones és inferior a la dels homes als informatius diaris (36,8%), a 

les entrevistes (38,5%) i als debats (25%). La proporció de temps de paraula de les 

dones als informatius diaris de TVE Catalunya i en entrevistes és la  més elevada de 

tots els mitjans, tot i que aquest canal registra la meitat de temps de paraula absolut 

que la resta de mitjans i un nombre molt més petit d’entrevistes. En la meitat dels 

ítems informatius amb més temps de notícia del període analitzat, dones i homes 

assoleixen valors paritaris de temps de paraula: immigració (59,1%), crisi econòmica 

(57%), canvi climàtic (54,6%), participació com a candidats i exercici del càrrec electe 

de les persones processades al TS o en situació de processos d’extradició (41,5%), 

eleccions a les Corts Generals del 10N (41,4%) i estratègies polítiques entorn del 

model de relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol (41,4%). Només un d’aquests 

temes (les eleccions del 10N) es troba entre els més destacats del període analitzat 

quant a atenció informativa. 
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4. RAC1 

 

RAC1 situa com a ítem informatiu amb més atenció mediàtica del període analitzat 

els comicis locals i al Parlament Europeu del 26M. A més, és el mitjà que li atorga un 

pes relatiu més elevat: el 15,5% del temps de notícia. Les informacions derivades del 

judici de la Causa especial 20907/2017, que aglutinen el 14%, suposen el segon tema 

més rellevant per temps, amb una dada similar a la dels altres tres mitjans analitzats. I 

tot seguit se situen les informacions sobre les eleccions a les Corts Generals del 10N, 

amb una dada del 12,3%, i les negociacions per a la investidura del president del 

Govern de l’Estat posterior al 28A, amb el 8,9%. 

 

Pel que fa a la diversitat de veus, els informatius analitzats registren 42 agrupacions  

diferents amb temps de paraula. D’aquestes, 29 corresponen a agrupacions de partit. 

En un ítem informatiu les informacions entorn de la detenció de nou persones, que es 

vinculen als CDR, RAC1 és el mitjà que presenta un nombre més alt d’agrupacions 

diferents (17). D’altra banda, en el marc de les informacions sobre aspectes derivats 

de la crisi econòmica, RAC1 conté el mateix nombre de veus que TV3 i Catalunya 

Ràdio (7 en tots les casos). 

 

Com en la resta de mitjans que integren l’informe, el protagonisme de les formacions 

polítiques en les informacions relacionades amb conteses electorals, o derivades 

d’aquestes, influeix en la distribució del temps de paraula en els informatius diaris: el 

conjunt dels partits concentra el 61,3% del sumatori de temps de governs, davant del 

38,7% que apleguen el conjunt dels governs.  

 

El temps de paraula de les forces polítiques es reparteix de la manera següent: 

PSC+PSOE  és l’agrupació que més temps aplega, el 13%. A continuació se situen 

ERC (11,8%) amb Sobiranistes (0,3%) i Demòcrates de Catalunya (0,1%); el conjunt 

de PDECAT (5%), JUNTSxCAT (4,7%) i la Crida Nacional per la República (0,1%); la 

suma de CAT EN COMÚ+IU (4,4%) amb Podem+Podemos (4%) i Equo (0,1%); C’s 

(6,7%), PPC+PP (5,9%), la CUP (1,9%) i VOX (1%). 

 

Más País i Som Alternativa (en el context previ a les eleccions a les Corts Generals del 

10N), així com la Lliga democràtica (en relació amb la seva constitució com a partit 

polític), són les formacions extraparlamentàries que registren temps de paraula a 

l’emissora de ràdio privada (0,1% en els tres casos).  
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Quant als executius, el Govern de Catalunya és qui en suma més temps (19,9%), una 

proporció que dobla la del Govern de l’Estat (9,6%). Aquesta diferència podria estar 

relacionada amb el context electoral, que confereix més rellevància a les intervencions 

dels partits en l’àmbit estatal.  

 

Pel que fa al rol estrictament parlamentari, tots els grups i subgrups del Parlament de 

Catalunya obtenen temps de paraula als informatius analitzats de RAC1. El Grup 

Parlamentari de Ciutadans i el Republicà són els que acumulen més temps, amb un 

26,6% i un 24,4%, respectivament. El Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar registra un 16,3%, el de Junts per Catalunya, un 10,7% i el de Catalunya en 

Comú Podem, un 10,5%. Entre els subgrups, el de la CUP suma un 8,5% i el del PPC, 

un 3%. 

 

També des d’una òptica parlamentària, els informatius diaris de RAC1 inclouen temps 

de paraula de tots els grups de les Corts Generals. Els dos grup que acumulen una 

proporció més elevada són el GP Confederal d’Unidas Podemos-En comú Podem-

Galícia en Común (32,3%) i el GP Socialista (26%), en part pel protagonisme de tots 

dos grups en el debat d’investidura del president del Govern de l’Estat. 

JUNTSxCAT/PDECAT, única força del GP Mixt/Plural que registra temps de paraula, 

n’obté el 16,6%, el GP Republicà, l’11,6%, el de Ciudadanos, el 5,4%, el Popular, el 

4,1%, el Basc, el 2,7% i el de VOX, l’1,3%.  

 

La presència temàtica i de veus de l’àmbit local experimenta un increment substancial 

durant el període analitzat, derivat del comicis locals del 26M. Així, la dada agregada 

de temps de governs i oposicions, així com de candidats i candidates que concorren a 

les eleccions, representa un 18% del temps total d’agrupacions polítiques a RAC1. 

Prop de la meitat d’aquest temps guardaria relació amb els comicis des d’un punt de 

vista temàtic. 

 

La proporció de temps de paraula de representants de l’Ajuntament de Barcelona 

suposa el 60% davant el 40% de la resta de consistoris catalans. Es tracta de la 

proporció més elevada registrada per la representació de l’Ajuntament de Barcelona 

en els quatre mitjans analitzats. D’aquest temps, un 79,8% és de membres del govern, 

mentre que un 20,2% correspon a la veu de tots els grups de l’oposició. Les 

intervencions de representants del govern de Barcelona són variades quant a temes, 

però les qüestions més recurrents són les que es deriven del judici de la Causa 

especial al TS i les relatives a contaminació i el canvi climàtic. Pel que fa a la resta 
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d’ajuntaments catalans, els executius acumulen el 89,2% i les oposicions, el 10,8% 

restant.  

 

En relació amb la resta de formats analitzats, RAC1 ofereix, entre maig i desembre, 

246 entrevistes, 148 retransmissions i connexions i 4 debats amb intervencions 

d’actors polítics. 

 

Quant a les entrevistes, que donen veu a 23 agrupacions diferents, les eleccions 

locals i al Parlament Europeu del 26M, el judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 

i les negociacions per a la investidura després del 28A són els temes que més es 

repeteixen. Aquestes temàtiques coincideixen en gran mesura amb aquelles que 

registren més temps de notícia en les informatius diaris.  

 

Les entrevistes a RAC1 es realitzen majoritàriament (53%) a representants 

governamentals, sobretot de l’executiu català (22,6%) i de les administracions locals 

catalanes altres que Barcelona (18,9%). Entre les forces polítiques, totes les 

representades a la cambra catalana registren entrevistes durant el període analitzat: 

ERC (13,6%) amb Demòcrates de Catalunya (0,4%); el conjunt de JUNTSxCAT (4,5%) 

amb PDECAT (4,1%); la suma de CAT EN COMÚ+IU (6,6%) i Podem+Podemos 

(0,8%); PSC+PSOE (6,2%), C’s (2,9%), PPC+PP (2,9%) i la CUP (1,6%). 

 

En el marc de les eleccions del 26M, RAC1 programa quatre debats en desconnexió 

entre candidatures de les formacions polítiques amb representació als ajuntaments de 

Barcelona, Girona, Lleida30 i Tarragona.  

 

RAC1 emet, en el marc de la programació analitzada, un total de 148 

retransmissions i connexions parcials de sessions parlamentàries de les cambres 

legislatives, així com d’actes de governs, institucions i forces polítiques, i altres fets 

relacionats amb l’actualitat política.  

 

L’atenció informativa a les eleccions del 26M i del 10N, també en aquest format, 

contribueix en part al fet que les atribuïbles als partits siguin les més nombroses (76), 

moltes de les quals són atencions als mitjans durant les jornades de votació o 

valoracions dels resultats. En aquest tipus d’emissions hi apareixen totes les forces 

parlamentàries a Catalunya o a les Corts per alguna de les circumscripcions catalanes. 

                                                
30

 En el cas de Lleida, la candidata de la CUP declina la invitació al·legant motius laborals (s’explicita en antena). 
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El conjunt Podem+Podemos (7,9%) amb de CAT EN COMÚ (6,6%) és la força que 

més n’acumula. Amb la mateixa proporció, 13,2%, se situen PSC+PSOE, PPC+PP, 

ERC, i la suma de JUNTSxCAT (7,9%) amb PDECAT (5,3%). C’s en registra el 10,5%, 

VOX, el 7,9% i la CUP, el 5,3%.  

 

Les comunicacions de governs i institucions constitueixen el segon grup de connexions 

i retransmissions numèricament més rellevant (43), principalment en format de rodes 

de premsa i declaracions institucionals, i sobretot referides a qüestions derivades del 

judici al TS. El Govern de Catalunya protagonitza el 48,8% de totes les analitzades i el  

Govern de l’Estat, el 18,6%, 

 

RAC1 emet també 15 retransmissions i connexions de sessions de les cambres 

legislatives (9 del Parlament de Catalunya i 6 del Congrés dels Diputats), 9 actes 

protagonitzats per entitats vinculades al debat polític (sobretot de l’ANC i Òmnium, 

però també de Societat Civil Catalana i el Consell per la República), 4 sessions del 

judici de la Causa especial 20907/2017 al TS i la sessió del procediment abreujat núm. 

1/2019 del TSJC al president de la Generalitat en relació amb un presumpte delicte de 

desobediència a la JEC. 

 

Pel que fa a les entitats vinculades al debat polític, la seva presència se situa en el 

3,7% del total de temps de paraula en els informatius diaris (igual que a TV3).  

 

L’ANC (1,3%) i Òmnium Cultural (1%) són les entitats que aglutinen més temps de 

paraula, seguides de Societat Civil Catalana (0,4%). Les declaracions dels 

representants de les dues primeres entitats se centren en la celebració d’actes 

reivindicatius relacionats amb el procés independentista en general i la Sentència 

459/2019 del TS en particular. En el cas de Societat Civil Catalana, la major part de les 

intervencions es relacionen amb la manifestació de Barcelona organitzada per l’entitat 

a l’octubre. Les entitats vinculades al debat polític també tenen presència en les 

entrevistes que ofereix RAC1, amb un 7,6% del total, i en les retransmissions, amb un 

6,1%.  

 

Les dones polítiques tenen menys presència que els homes en tots els formats 

d’intervenció analitzats: en debats, suposen el 34,6% de les intervencions; als 

informatius diaris representen el 32,9% del temps total de paraula; i en les entrevistes, 

les dones representen el 25,5% (la proporció més baixa de tots els mitjans analitzats). 

Només en dos dels ítems principals del quadrimestre, i en cap cas entre els tres que 
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reben més atenció informativa, el temps de paraula de les dones supera el 40% del 

total: les informacions entorn del canvi climàtic i de les mesures per reduir la 

contaminació (64,3%) i les relatives a la participació com a candidats i l’exercici de 

càrrec electe de les persones processades per la causa especial al TS o en situació de 

processos d’extradició (42,1%). 
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ANNEX 1. Entrevistes 
 
 
 

1. TV3 

 
Quadre 49. TV3. Actors polítics entrevistats durant el període maig-desembre (ordre alfabètic) 

Títol del programa Actor Activitat 
Freqüència 

d’aparicions 

El judici del procés 
- La sentència - 
Avanç informatiu

31
 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

El judici del procés 
- La sentència - 
Especial 
informatiu

31
 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

El judici del procés 
- La sentència - 
Les reaccions

31
 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Els matins Albiach, Jéssica Membre de la comissió executiva de CAT 
EN COMÚ 

1 

Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

4 

Aloy, Marc Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Manresa 

1 

Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés dels 
Diputats 

1 

Amorós, Oriol Secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

1 

Andreu, Josep Alcalde de Montblanc 1 

Aragonès, Pere Coordinador nacional d’ERC 1 

Vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda 

4 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Argimon, Josep Maria Director gerent de l’Institut Català de la 
Salut 

1 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés dels Diputats 1 

Diputada del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats 

2 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidora del Grup Municipal Junts per 
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

10 

  

                                                
31

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
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Els matins Aymerich, Maite Regidora del Grup Municipal de 
JuntsxSant Vicenç a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

1 

Badia, Eloi Vicepresident d’Ecologia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

3 

Baldoví, Joan Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Plural del Congrés dels Diputats per 
Compromís 

1 

Ballart, Jordi Alcalde de Terrassa 1 

Regidor del Grup Municipal de Tot per 
Terrassa a l’Ajuntament de Terrassa 

1 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

3 

Bassa, Montse Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Batet, Albert President del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Baulenas, Lluís Secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

2 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

4 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

2 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i exconsellera de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Bosch, Jordi Regidor del Grup Municipal de Junts per 
Santa Fe a l’Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 

1 

Botran, Albert Candidat de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

3 

Cadena, Lluís Alcalde del Vallcebre 1 

Callau, Joan Alcalde de Sant Adrià del Besòs 1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Calvo, Carmen Vicepresidenta del Govern de l’Estat en 
funcions 

1 

Camacho, Maria del 
Mar 

Directora general d’Innovació, Recerca i 
Cultura Digital 

1 

Campos, Laura Alcaldessa de Montcada i Reixac 1 

Campuzano, Carles Exdiputat del PDECAT del Congrés dels 
Diputats 

1 

Cañas, Jordi Diputat del Parlament Europeu per C’s 1 

Carrizosa, Carlos Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Caso, Mercè Jutgessa degana de Barcelona 1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

2 
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Els matins Codina, Xavier Alcalde de Santpedor 1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 2 

Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidora del Grup Municipal de Barcelona 
en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

3 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

6 

Corbacho, Celestino Regidor del Grup Municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Coscubiela, Joan Exportaveu del Grup Parlamentari 
CatSiqueesPot del Parlament de 
Catalunya 

1 

Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

1 

Costa, Marc Director general dels Agents Rurals 1 

Cruz, Manuel Candidat del PSC-PSOE al Senat 1 

Senador del Grup Parlamentari Socialista 1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya 

1 

Delgado, Adriana Secretària quarta de la Mesa del 
Parlament de Catalunya i presidenta del 
Ple de les Dones 

1 

Díaz, Jenn Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

Domènech, Xavier Excoordinador general de CAT EN COMÚ 1 

Driouech, Najat Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

Duch, Jaume Portaveu i director general de 
Comunicació del Parlament Europeu 

1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Erra, Anna Regidora del Grup Municipal de JxCAT-
JUNTS a l’Ajuntament de Vic 

1 

Farrés, Marta Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Sabadell 

1 

Fernández, Alejandro Portaveu del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro President del PPC 1 

García Albiol, Xavier Regidor del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Badalona 

1 

García-Margallo, José 
Manuel 

Diputat del Parlament Europeu pel PP 2 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari VOX del 
Congrés dels Diputats 

1 

Gavín, Isidre Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Gimeno, Manuel Portaveu de Teruel Existe 1 

Gimeno, Miguel Ángel Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 1 

Ginesta, Josep Secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

3 

Girona, Victòria Directora general d’Universitats de la 
Generalitat de Catalunya 

1 
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Els matins Gomà, Patrícia Secretària general del Departament de 
Justícia 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

2 

Grande-Marlaska, 
Fernando 

Ministre de l’Interior en funcions 1 

Graupera, Jordi Candidat de BCAP-Primàries a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Guijarro, Rubén Tinent d’alcalde d’Àmbit de Seguretat, 
Govern i Territori de l’Ajuntament de 
Badalona 

1 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Primer secretari del PSC 3 

Ingla, Mireia Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès 2 

Iñarritu, Jon Diputat del Grup Parlamentari EH Bildu 
del Congrés dels Diputats 

1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 1 

Junqueras, Artur Pare d’Oriol Junqueras i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Junqueras, Oriol President d’ERC (substitució de la veu per 
la d’un periodista) 

1 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu pel PSC-
PSOE 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Marín, Núria Presidenta de la Diputació de Barcelona 2 

Presidenta del PSC 1 

Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Martínez, Laura Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones 

1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Mata, Mireia Directora general d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 3 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Mòdol, Carmel Director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Montserrat, Dolors Diputada del Parlament Europeu pel PP 1 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

2 

Nogueras, Míriam Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 
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Els matins Nuet, Joan Josep Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Oliva, Georgina Secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 

2 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 1 

Pedemonte, Norma Advocada d’Alerta Solidària 2 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 2 

Pérez, Pau Tinent d’alcalde en funcions de 
l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Secretari primer de la Mesa del Congrés 
dels Diputats 

1 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Pous, Eva Advocada d’Alerta Solidària 1 

Pueyo, Miquel Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

3 

Puig, Ximo President de la Generalitat Valenciana 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 

Ramos, Àlex Vicepresident de Societat Civil Catalana 1 

Riba, Diana Diputada del Parlament Europeu per 
AHORA REPÚBLICAS 

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 

Membre de la CUP 1 

Rius, Mercè Directora general de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Rodó, Mercè Primera tinent d’alcalde d’Igualtat, 
Feminisme i polítiques LGTBI de 
l’Ajuntament d’Ullastrell 

1 

Roldán, Lorena Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

2 

Rovira, Marta Secretària general d’ERC 1 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

2 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 

Sànchez, Jordi Diputat suspès de JUNTSxCAT-JUNTS al 
Congrés dels Diputats (substitució de la 
veu per la d’un periodista) 

1 
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Els matins Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Sansó, Sebastià Director general de Residus i d’Educació 
Ambiental del Govern de les Illes Balears 

1 

Sanz, Janet Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

2 

Segura, Pere Alcalde de Vila-seca 1 

Subirà, Marta Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

2 

Tardà, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés dels Diputats 

1 

Tarragó, Jordi Alcalde d’Almatret 1 

Tomàs, Adam Alcalde d’Amposta 1 

Tomàs, Salvador Alcalde de Lladorre 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Manel Director de l’Institut Català d’Energia 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 2 

Trepat, Miquel Director general de Cementiris de 
Barcelona 

1 

Trias, Xavier Membre del PDECAT i exalcalde de 
Barcelona 

1 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu per 
PODEMOS-IU 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Vehí, Mireia Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

2 

Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Venturós, Montserrat Regidora del Grup Municipal de la CUP a 
l’Ajuntament de Berga 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vidal, Josep Maria Alcalde de l’Espluga de Francolí 3 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

2 

Zamarrón, Agustín President de la Mesa d’Edat del Congrés 1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

4 

Entrevista al 
president de la 
Generalitat 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Especial informatiu 
11-S. La 
manifestació de la 
Diada

32
 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Comín, Betona Germana d’Antoni Comín i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Puigdemont, 
Montserrat 

Germana de Carles Puigdemont i membre 
de l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Especial informatiu 
11-S. L’anàlisi

32
 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzié, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

  

                                                
32

 Emissió simultània per TV3 i 3/24 
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Especial informatiu 
26-O. La 
manifestació contra 
la sentència

33
 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzié, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Especial informatiu 
Eleccions 
Generals

34i 33
 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Especial informatiu. 
Investidura Pedro 
Sánchez

33
 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

FAQS 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 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Baldoví, Joan Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Plural del Congrés dels Diputats per 
Compromís 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Bosch, Josep Ramon President de Societat Civil Catalana 1 

Bou, Josep Regidor del Grup Municipal del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Caballero, Abel Ramón Alcalde de Vigo 1 

Cáliz, Eduardo Advocat d’Alerta Solidària 1 

Campuzano, Carles Exdiputat del PDECAT del Congrés dels 
Diputats 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Colom, Imma Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Tossa de Mar 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Cuadra, Sabino Exdiputat d’Amaiur del Congrés dels 
Diputats 

1 

Domènech, Xavier Excoordinador general de CAT EN COMÚ 1 

Domingo, José President de l’Asociación Impulso 
Ciudadano 

1 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

  

                                                
33

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
34

 El programa conté retransmissions de la resta de forces polítiques que han obtingut representació al Congrés.  
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FAQS Errejón, Iñigo Candidat de MÁS PAÍS-EQUO al Congrés 
dels Diputats 

1 

Fachin, Albano Dante Impulsor de Som Alternativa 1 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Gimeno, Manuel Portaveu de Teruel Existe 1 

Graupera, Jordi Impulsor de la Coordinadora de Primàries 
per la República de Catalunya 

1 

Guiteras, Dionís Alcalde de Moià 1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 1 

Iñarritu, Jon Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per EH Bildu 

1 

Jover, Josep Advocat de Pirates de Catalunya 1 

Maragall, Ernest Membre d’ERC 1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martí, Núria Portaveu d’Arran 1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Matute, Oskar Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per EH Bildu 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Montilla, José Membre del PSC i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Otegi, Arnaldo Coordinador general d’EH Bildu 1 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Pous, Eva Advocada d’Alerta Solidària 1 

Pugès, Pere Membre fundador de l’ANC 1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

1 

Puigdemont, Carles Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 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 

Riba, Diana Diputada del Parlament Europeu per 
AHORA REPÚBLICAS 

1 

Romeva, Raül Exconseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya (substitució de la 
veu per la d’un periodista) 

1 

Rosique, Marta Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Roviró, Xavier Alcalde de Folgueroles 1 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Sabater, Dolors Regidora del Grup Municipal Guanyem 
Badalona En Comú a l’Ajuntament de 
Badalona 

1 

Saladich, Gisela Candidata de TU-IdSelva a l’Ajuntament 
de Tossa de Mar 

1 
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FAQS Sànchez, Jordi Diputat suspès de JUNTSxCAT-JUNTS al 
Congrés dels Diputats (substitució de la 
veu per la d’un periodista) 

1 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Serra, Gabriela Membre de la CUP 1 

Tardà, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés dels Diputats 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Urbán, Miguel Diputat del Parlament Europeu per 
PODEMOS-IU 

1 

Vehí, Mireia Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

1 

Vidal, Vicenç Senador del Grup Parlamentari Izquierda 
Confederal 

1 

Vila, Santi Exconseller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

La prèvia del debat 
e19 (Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

35
 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Notícies 3/24. 
Especial informatiu 

(amb motiu de les 
“marxes llibertat”) 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Planta baixa Alarcón, Rosa Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Albert, Jordi Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
al Parlament de Catalunya 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Anglès, Antoni Alcalde de Vilaverd 1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Badia, Eloi Vicepresident d’Ecologia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

1 

Bal, Edmundo Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos al Congrés dels Diputats 

1 

Baldoví, Joan Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per Compromís 

1 

  

                                                
35

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

12 

Planta baixa Ballarín, Montserrat Regidora de Comerç, Mercats, Consum, 
Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Batet, Meritxell Candidata del PSC-PSOE al Congrés dels 
Diputats 

1 

Bermúdez de Castro, 
Roberto 

Membre del PP i exsecretari d’Estat 
d’Administracions Territorials 

1 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

2 

Bou, Josep Regidor del Grup Municipal del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

3 

Calderó, Amand Secretari de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Carmena, Manuela Membre de Más Madrid 1 

Castellanos, Albert Secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

1 

Cid, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Codina, Xavier Alcalde de Santpedor 1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Comín, Antoni Diputat del Parlament Europeu per JUNTS 1 

De Olano, Jaime 
Eduardo 

Diputat del Grup Parlamentari Popular del 
Congrés dels Diputats 

1 

Errejón, Iñigo Candidat de MÁS PAÍS-EQUO al Congrés 
dels Diputats 

1 

Escarpanter, Núria Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Llança 

1 

Español, Roger Candidat de JUNTS al Senat 1 

Fachin, Albano Dante Impulsor de Som Alternativa 1 

Fernández, Alejandro Portaveu del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular del Parlament de Catalunya 

1 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Ferri, Francesc Xavier Portaveu del Grup de Compromís a les 
Corts Valencianes 

1 

Geis, Gemma Membre de JUNTSxCAT 1 

Ginesta, Josep Secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Gómez, María Alcaldessa d’Almoradí 1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Husillos, Jesús Regidor d’Igualtat de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat 

1 

Iglesies, Francesc Secretari d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 3 

Iñarritu, Jon Diputat del Grup Parlamentari EH Bildu 
del Congrés dels Diputats 

1 
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Planta baixa Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Lluch, Rosa Candidata d’ECP-GUANYEM EL CANVI 
al Senat 

2 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 

Maestre, Rita Portaveu adjunta del Grup Municipal de 
Más Madrid a l’Ajuntament de Madrid 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Marí Klose, Margarita Regidora d’Infància, Joventut i Persones 
Grans de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martín , Isabel Alcaldessa de Paiporta 1 

Martínez, Carles Secretari de Polítiques Educatives de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Martínez, Laura Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones 

1 

Martínez, Xavier Membre d’ERC i portaveu del Col·lectiu 
Primer d’Octubre 

1 

Mata, Mireia Directora general d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Matute, Oskar Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per EH Bildu 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 2 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Miquel, Sergi Diputat del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Montero, Irene Portaveu del Grup Parlamentari 
Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común del Congrés 
dels Diputats 

1 

Montesinos, Pablo Diputat del Grup Parlamentari Popular al 
Congrés dels Diputats 

1 

Noumri, Omar Alcalde de Castelló de Farfanya 1 

Nuet, Joan Josep Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Oliva, Georgina Secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Parlon, Núria Alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet 

1 

Pedret, Ferran Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Pérez, Laura Quarta tinenta d’alcalde de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

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 

2 

Rabasa, Jordi Regidor del districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 
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Planta baixa Roldán, Lorena Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

4 

Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

2 

Samitier, Salvador Director de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic 

1 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 

Sánchez, Josep Alcalde d’Arenys de Munt 1 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Membre de la CUP 1 

Sanz, Janet Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

2 

Segovia, Susana Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Sicilia, Felipe Candidat del PSOE al Congrés dels 
Diputats 

2 

Sierra, Sònia Membre de Ciutadans 1 

Simancas, Rafael Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialista al Congrés dels Diputats 

1 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Subirà, Marta Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Tardà, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés dels Diputats 

1 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Vidal, Josep Maria Alcalde de l’Espluga de Francolí 1 

Xuclà, Jordi Exdiputat del PDECATdel Congrés dels 
Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

2 

Quatre Gats Busqueta, Josep Manel Exdiputat de la CUP 1 

Domènech, Xavier Excoordinador general de CAT EN COMÚ 1 

Rodet informatiu Ángel Batalla, José 
María 

Director general d’Emergències de la 
Generalitat valenciana 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Fulgencio, Juan Carlos Delegat del govern de l’Estat a la 
Comunitat Valenciana 

1 

Hernández, José 
Joaquín 

Alcalde de Dolores 1 

Latorre, José Antonio Regidor d’Almoradí 1 

Llena, Francesc Xavier Alcalde d’Alt Àneu 1 

Molina, Pedro Luis Alcalde de Blanca 1 

Sabarich, Gerard Alcalde de Rialp 2 

Ticó, Pere Alcalde d’Esterri d’Àneu 1 

Vidal, Josep Alcalde de Llavorsí 1 

TN comarques. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

TN migdia Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 
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TN vespre Aragonès, Pere Vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda 

1 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i exconsellera de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge 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 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Tot es mou Abad, Elisabet Directora de l’Agència Catalana del 
Consum 

1 

Alamany, Elisenda Regidora del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

3 

Alonso-Cuevillas, 
Jaume 

Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

3 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 2 

Arbell, Blanca Alcaldessa de Canet de Mar 1 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

5 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Bassa, Dolors Exconsellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 
(substitució de la veu per la d’una 
periodista) 

1 

Bassa, Montse Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Germana de Dolors Bassa i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Batet, Albert President del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Berrocal, Inka Candidata d’IxB-AM a l’Ajuntament de 
Belianes 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

3 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Botran, Albert Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

1 
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Tot es mou Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

2 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Cáliz, Eduardo Advocat d’Alerta Solidària 1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Cañas, Jordi Diputat del Parlament Europeu per C’s 3 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Carim, Gemma Alcaldessa de Vinebre 1 

Casadevall, Non Candidat de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Castellanos, Albert Secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

1 

Ciuró, Lourdes Portaveu de Junts per Sabadell de 
l’Ajuntament de Sabadell 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

3 

Diputat del Parlament Europeu per JUNTS 1 

Corbacho, Celestino Regidor del Grup Municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

1 

De Gispert, Núria Membre de Demòcrates de Catalunya i 
expresidenta del Parlament de Catalunya 

1 

Díaz, Pilar Portaveu del PSC a la Diputació de 
Barcelona 

1 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

3 

Esteban, Aitor Diputat del Grup Parlamentari Basc del 
Congrés dels Diputats 

1 

Fachin, Albano Dante Impulsor de Som Alternativa 2 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

García Albiol, Xavier Regidor del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Badalona 

2 

Geraldes, Juan Antonio Candidat de MÁS PAÍS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Granados, Eva Viceprimera secretària del PSC 1 

Guàrdia, Amèlia Candidata suplent de CL-AM a 
l’Ajuntament de l’Arboç 

1 

Guasch, Maria Rosa Candidata d’IxB-AM a l’Ajuntament de 
Belianes 

1 

Guiteras, Dionís Regidor del Grup Municipal Aramoià-AM a 
l’Ajuntament de Moià 

1 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

3 

Hunault, Leticia Presidenta de l’ANC de L’Ampolla 1 
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Tot es mou Iñarritu, Jon Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per EH Bildu 

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 

Knörr, Gorka Delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

1 

Leiva, Pol Nebot de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Llach, Lluís President del Consell Assessor per a 
l’Impuls d’un Fòrum Cívic i Social per al 
Debat Constituent 

1 

Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Marcén, Sergi Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya al Regne Unit i Irlanda 

1 

Marí, Alexis Frederic Diputat no adscrit de les Corts 
Valencianes 

1 

Marín, Núria Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Martínez, Laura Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones 

1 

Marzà, Vicent Conseller d´Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 4 

Mejías, Carina Diputada del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats 

1 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Monge, Xavier Advocat d’Alerta Solidària 2 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Munell, Jordi Alcalde de Ripoll 1 

Noguera, Òscar Alcalde de Vilanova de Castelló 1 

Nogueras, Míriam Candidata de JUNTSxCAT-JUNTS al 
Congrés dels Diputats 

1 

Oliveras, Jaume Alcalde del Masnou 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 5 

Parera, Eva Regidora del Grup Municipal de Barcelona 
pel Canvi a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Pedemonte, Norma Advocada d’Alerta Solidària 1 

Pedret, Ferran Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 3 

Peraire, Isaac Vicesecretari general de Coordinació 
Interna, Territori i Organització d’ERC 

1 
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Tot es mou Piqué, Maria Carme Candidata d’IxB-AM a l’Ajuntament de 
Belianes 

1 

Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

3 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Pous, Eva Advocada d’Alerta Solidària 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

Puig, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés del Diputats 

1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

1 

Puigdemont, Carles Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Pujol, Eduard Membre de JUNTSxCAT 1 

Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

1 

Reguant, Eulàlia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

2 

Riba, Diana Diputada del Parlament Europeu per 
AHORA REPÚBLICAS 

1 

Parella de Raül Romeva i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Riera, Susagna Alcaldessa de Santa Coloma de Farners 1 

Roig, Joan Alcalde d’Alcanar 1 

Romeo, Mario President de la plataforma Portes Obertes 
del Catalanisme 

1 

Rosique, Marta Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

2 

Rovira, Miquel Regidor del Grup Municipal de la CUP a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

1 

Roviró, Xavier Alcalde de Folgueroles 1 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

2 

Sabrià, Sergi Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Serra, Marc Regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Serracant, Maties Regidor del Grup Municipal de Crida per 
Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell 

1 

Sibina, Èric Alcalde de Sant Vicenç de Torelló 1 

Tomàs, Gemma Membre d’Endavant 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Urrea, Mario President de la Confederació Hidrogràfica 
del Segura 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal de Barcelona 
pel Canvi a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Ventura, Montserrat Candidata de CL-AM a l’Ajuntament de 
l’Arboç 

1 
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Tot es mou Vidal, Aina Diputada del Grup Parlamentari 
Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común del Congrés 
dels Diputats 

1 

Vivas, Sònia Regidora de Podemos a l’Ajuntament de 
Palma 

2 

Wagensberg, Ruben Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

4 
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2. 3/24  

 

Quadre 50. 3/24. Actors polítics entrevistats durant el període maig-desembre (ordre alfabètic) 

Títol del programa Actor Activitat 
Freqüència 

d’aparicions 

El judici del procés 
- La sentència - 
Avanç informatiu

36
 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

El judici del procés 
- La sentència - 
Especial 
informatiu

36
 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

El judici del procés 
- La sentència - 
Les reaccions

36
 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Especial informatiu 
11-S. La 
manifestació de la 
Diada

36
 

Barreda, Susanna Parella de Jordi Sànchez i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Comín, Betona Germana d’Antoni Comín i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Puigdemont, 
Montserrat 

Germana de Carles Puigdemont i membre 
de l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Especial informatiu 
11-S. L’anàlisi

36
 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzié, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Especial informatiu 
26-O. La 
manifestació contra 
la sentència

36
 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzié, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Especial informatiu 
Eleccions 
Generals

37 i
 
36

 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Especial informatiu. 
Investidura Pedro 
Sánchez

36
 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

La prèvia del debat 
e19 (Europees) 

Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament Europeu 1 

González Pons, 
Esteban 

Candidat del PP al Parlament Europeu 1 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al Parlament 
Europeu 

1 

Solé, Jordi Candidat d’AHORA REPÚBLICAS al 
Parlament Europeu 

1 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al Parlament 
Europeu 

1 

  

                                                
36

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
37

 El programa conté retransmissions de la resta de forces polítiques que han obtingut representació al Congrés . 
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La prèvia del debat 
e19 (Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

 38
 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

La prèvia del debat 
e19 (Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

 38
 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Més 324 Alamany, Elisenda Regidora del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Alonso-Cuevillas, 
Jaume 

Candidat de JUNTS al Congrés dels 
diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés dels 
Diputats 

1 

Anglès, Antoni Alcalde de Vilaverd 1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés dels Diputats 1 

Artadi, Elsa Regidora del Grup Municipal Junts per 
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

5 

Bassa, Montse Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Batet, Albert President del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Benet, Francesc Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Montblanc 

1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 2 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

2 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

2 

  

                                                
38

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
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Més 324 
 

Botran, Albert Candidat de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Bou, Josep Regidor del Grup Municipal del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Calderó, Amand Secretari de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Cáliz, Eduardo Advocat d’Alerta Solidària 1 

Canela, Joan Alcalde de Vimbodí 1 

Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament Europeu 1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

2 

Collboni, Jaume Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

2 

Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Cruz, Manuel Candidat del PSC-PSOE al Senat 1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya 

1 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés dels 
Diputats 

1 

Granados, Eva Viceprimera secretària del PSC 1 

Graupera, Jordi Candidat de BCAP-Primàries a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Guiteras, Dionís Regidor del Grup Municipal Aramoià-AM a 
l’Ajuntament de Moià 

1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 2 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Junqueras, Oriol Candidat d’AHORA REPÚBLICAS al 
Parlament Europeu 

1 

Knörr, Gorka Delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

2 

Lluch, Rosa Candidata d’ECP-GUANYEM EL CANVI 
al Senat 

1 

Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al Parlament 
Europeu 

1 

Loppacher, Roger President del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Maragall, Ernest Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martí Grau, Jordi Quart tinent d’alcaldia, Àrea de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica de 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 
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Més 324 
 
 

Martínez, Laura Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

2 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 3 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Mendoza, Camí Alcaldessa de Cambrils 1 

Montserrat, Dolors Candidata del PP al Parlament Europeu 1 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

1 

Nuet, Joan Josep Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

3 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 3 

Pedret, Sergi Alcalde de Riudoms 1 

Pelegrí, Sergi Alcalde d’Arbeca 1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Pesarrodona, Jordi Regidor de Cultura i Lleure Educatiu de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

1 

Picornell, Bernat Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana - Euskal Herria 
Bildu al Senat 

1 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Pous, Eva Advocada d’Alerta Solidària 1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

1 

Puigdemont, Carles Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

1 

Riba, Diana Diputada del Parlament Europeu per 
AHORA REPÚBLICAS 

2 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 1 

Ridao, Joan Membre d’ERC 1 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Rius, Josep Director general d’Anàlisi i Prospectiva de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Rodríguez, Santi Secretari general del PPC 1 

Roldán, Lorena Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Romero, Joan Conseller delegat de l’Agència per a la 
Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ 

1 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

1 

Saliente, Anna Candidata no electa de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 
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Més 324 Sanromà, Neus Presidenta del Consell Comarcal de la 
Terra Alta 

1 

Schreiber, Krystyna Delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Europa Central 

1 

Serra da Costa, Rui 
Álvaro 

Delegat del Govern de la Generalitat a 
Portugal 

1 

Sierra, Sònia Candidata de C’s al Congrés dels Diputats 1 

Simó, Anna Membre d’ERC i exdiputada del 
Parlament de Catalunya per ERC 

1 

Tremosa, Ramon Diputat del Parlament Europeu per CiU-
CEU 

1 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al Parlament 
Europeu 

1 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

4 

Zaragoza, José Candidat del PSC-PSOE al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

Més 324. Especial 
des del Parlament 
Europeu

39
 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Més 324. Especial 
postdebat 
municipals de 
Barcelona 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Notícies 3/24. 
Especial informatiu 

(amb motiu de les 
“marxes llibertat”) 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Rodet informatiu Acero, Òscar Ricard Alcalde de Bovera 1 

Amorós, Rosa Delegada territorial del Govern de la 
Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran 

1 

Ángel Batalla, José 
María 

Director general d’Emergències de la 
Generalitat valenciana 

1 

                                                
39

 El programa inclou una entrevista a Antoni Comín i un debat entre 5 europarlamentaris catalans sorgits de les 
darreres eleccions europees. 
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Rodet informatiu Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 2 

Bascuñana, Emilio Alcalde d’Oriola 1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Cid, Ferran Alcalde en funcions del Perelló 1 

Comín, Antoni Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Enguix, Natàlia Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Ontinyent 

1 

Fulgencio, Juan Carlos Delegat del Govern de l’Estat a la 
Comunitat Valenciana 

1 

Hernández, José 
Joaquín 

Alcalde de Dolores 1 

Isús, Carlos President del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà 

1 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 1 

Latorre, José Antonio Regidor d’Almoradí 1 

Lizaso, Elisabet Alcaldessa de Camarasa 1 

Llauradó, Elena Alcaldessa de la Granadella 1 

Llena, Francesc Xavier Alcalde d’Alt Àneu 1 

Llorach, Núria Presidenta en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

1 

Molina, Pedro Luis Alcalde de Blanca 1 

Peris, Òscar Delegat del Govern de la Generalitat a 
Tarragona 

1 

Pinyol, Maria del 
Carme 

Alcaldessa de Llardecans 1 

Rojals, Marina Alcaldessa de la Palma d’Ebre 1 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Sabarich, Gerard Alcalde de Rialp 2 

Ticó, Pere Alcalde d’Esterri d’Àneu 1 

Tomàs, Adam Alcalde d’Amposta 1 

Úbeda, Inmaculada Alcaldessa de Catral 1 

Vidal, Josep Alcalde de Llavorsí 1 

TN comarques. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 
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3. Catalunya Ràdio 

 
Quadre 51. Catalunya Ràdio. Actors polítics entrevistats durant el període maig-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del programa Actor Activitat 
Freqüència 

d’aparicions 

Catalunya migdia Bosch, Jordi Regidor del Grup Municipal de Junts per 
Santa Fe a l’Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès  

1 

Burón, Javier Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Gonell, Joan Castor Alcalde de Sant Jaume d’Enveja 1 

Jorques, Guillermo Alcalde de Moixent 1 

Masot, David Alcalde de Maials 1 

Pallarès, Xavier Delegat del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre 

1 

Paré, Josep Alcalde de Centelles 1 

Rius, Jordi Regidor del Grup Municipal d’Alternativa 
Independent per Santa Fe a l’Ajuntament 
de Santa Fe del Penedès 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Catalunya migdia 
(informatiu) 

Acero, Òscar Ricard Alcalde de Bovera 1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Costa, Josep Membre de JUNTSxCAT 1 

Llorach, Núria Presidenta en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

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 

Catalunya migdia. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Aragonès, Pere Coordinador Nacional d’ERC 1 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Bote, David Alcalde de Mataró 1 

Ingla, Mireia Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès 1 

Lladó, Agnès Alcaldessa de Figueres 1 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

Ricomà, Pau Alcalde de Tarragona 1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Catalunya nit Alonso-Cuevillas, 
Jaume 

Diputat del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés dels 
Diputats 

1 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 
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Catalunya nit Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Baró, Joan Regidor de Governació de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac 

1 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Bosch, Carles President PDECAT del Maresme 1 

Botran, Albert Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

1 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Campdepadrós, Eusebi Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Costa, Josep Vicepresident primer de la Mesa del 
Parlament de Catalunya 

1 

Cruz, Manuel Candidat del PSC-PSOE al Senat 1 

Domènech, Gemma Directora general de Memòria 
Democràtica de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Español, Roger Candidat de JUNTS al Senat 1 

Fernández, Alejandro Portaveu del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández, Pablo Diputat del Grup Parlamentari Mixt a les 
Corts de Castella i Lleó per Podemos 

1 

Ferrer, Claudi Alcalde de Prats de Molló 1 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés dels 
Diputats 

1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Knörr, Gorka Delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Maragall, Ernest Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martín Blanco, Nacho Candidat de C’s al Congrés dels Diputats 1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

3 

Montilla, José Membre del PSC i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Moreno, Annabel Alcaldessa d’Arenys de Mar 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Pérez, Laura Quarta tinenta d’alcalde de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona 

1 
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Catalunya nit Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Sabrià, Sergi Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

2 

Sánchez, Josep Alcalde d’Arenys de Munt 1 

Sànchez, Natàlia Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Segovia, Susana Portaveu del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vidal, Josep Maria Alcalde de l’Espluga de Francolí 1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

Catalunya nit 

(informatiu) 
Bernat, Mateu Alcalde de Banyeres del Penedès 1 

Borràs, Laura Membre de JUNTSxCAT 1 

Bosch, Alfred Membre de l’Executiva Nacional d’ERC 1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Companyon, David Responsable de Comunicació d’EUiA 1 

Garcia, Raül Alcalde de Sant Celoni 1 

Gordó, Germà President de Convergents 1 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Junyent, Valentí Alcalde de Manresa 1 

Noumi, Omar Alcalde de Castelló de Farfanya 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Simó, Anna Membre d’ERC 1 

Tejeria, Bakartxo Presidenta del Parlament Basc 1 

Valverde, Víctor Regidor de l’Ajuntament d’Oriola 1 

Catalunya nit. 
Especial 11-S 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Batet, Albert President del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Fernández Saltiveri, 
Albert 

Vicesecretari d’Organització del PPC 1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

1 
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Catalunya nit. 
Especial sentència 
judici del procés 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Munté, Neus Membre del PDECAT 1 

Ponsatí, Clara Membre de JUNTSxCAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Riera, Francesc Cunyat d’Oriol Junqueras i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Catalunya vespre Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Comín, Antoni Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Forcada, Enric Alcalde d’Artés 1 

Knörr, Gorka Delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

1 

Loppacher, Roger President del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Rigau, Irene Membre del PDECAT i exconsellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

1 

Catalunya vespre 
(informatiu) 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Pallarès, Xavier Delegat del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre 

1 

Pueyo, Miquel Candidat d’ERC-AM a l’Ajuntament de 
Lleida 

1 

Puigdemont, Carles Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Riba, Diana Candidata d’AHORA REPÚBLICAS al 
Parlament Europeu 

1 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 1 

Subirana, Josep Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament d’Avià 

1 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al Parlament 
Europeu 

1 

Vilallonga, Mariàngela Consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

1 
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Catalunya vespre. 
Especial incendi 
forestal Ribera 
d’Ebre 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Carim, Gemma Alcaldessa de Vinebre 1 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 1 

Pallarès, Xavier Delegat del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Catalunya vespre. 
Especial inici de 
campanya 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Candidat de PSC-CP a l’Ajuntament de 
Tarragona 

1 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al Parlament 
Europeu 

1 

Madrenas, Marta Candidata de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Girona 

1 

Montserrat, Dolors Candidata del PP al Parlament Europeu 1 

Nart, Javier Candidat de C’s al Parlament Europeu 1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

El matí de 
Catalunya Ràdio 

Ábalos, José Luis Ministre de Foment en funcions 1 

Aguilar, Carla Regidora del Grup Municipal En Comú 
Podem a l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Alarcón, Rosa Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

4 

Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés dels 
Diputats 

1 

Amorós, Oriol Secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

1 

Àngel, Josep Maria Director general de l’Agència de Seguretat 
i Resposta a les Emergències de la 
Comunitat Valenciana 

2 

Aragonès, Pere Coordinador nacional d’ERC 1 

Vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda 

1 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Argimon, Josep Maria Director gerent de l’Institut Català de la 
Salut 

1 

Armengol, Francina Presidenta del Govern de les Illes Balears 1 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés dels Diputats 1 

Portaveu de Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats 

1 

Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidora del Grup Municipal Junts per 
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

10 

Badia, Eloi Vicepresident d’Ecologia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

1 

Ballart, Jordi Regidor del Grup Municipal de Tot per 
Terrassa a l’Ajuntament de Terrassa 

2 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

4 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Barrena, Pernando Diputat del Parlament Europeu per EH 
Bildu 

1 

Barrio, Astrid Presidenta de Lliga Democràtica 1 

Bassa, Dolors Exconsellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 
(substitució de la veu per la d’una 
periodista) 

1 

Bassa, Montse Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Batet, Albert President del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Bel, Ferran Secretari d’Organització del PDECAT 1 

Bonet, Laia Alcaldessa accidental de Barcelona 1 

Bonet, Txell Parella de Jordi Cuixart i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 2 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

3 

Membre de JUNTSxCAT 1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

4 

Bosch, Pilar Alcaldessa de Garrigàs 2 

Botran, Albert Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per la CUP 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Boya, Francesc Síndic del Conselh Generau d’Aran 1 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

5 

Cabanes, Ester Directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

5 

Canalias, Francesc Director del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa 

1 

Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament Europeu 1 

Diputat del Parlament Europeu per C’s 1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Carbó, Núria Responsable de Comunicació Nacional de 
la CUP 

1 

Carim, Gemma Alcaldessa de Vinebre 1 

Cases, Maria Pilar Alcaldessa de Tremp 1 

Castellanos, Albert Secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

4 

Coderch, Marcel President de l’Autoritat Catalana de la 
Competència 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 2 

Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Colomé, Francesc Alcalde de les Franqueses del Vallès 1 

Comín, Antoni Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

3 

Companyon, David Responsable de Comunicació de la 
Coordinació col·legiada d’EUiA 

1 

Corbacho, Celestino Regidor del Grup Municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Costa, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Cruz, Manuel Candidat del PSC-PSOE al Senat 1 

President del Senat 1 

Senador del Grup Parlamentari Socialista 1 

Cuixart, Jordi President d’Òmnium Cultural (substitució 
de la veu per la d’un periodista) 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya 

2 

Dulsat, Jaume Alcalde de Lloret de Mar 1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Español, Roger Candidat de JUNTS al Senat 1 

Farrés, Marta Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Sabadell 

1 

Fernández, Alejandro President del PPC 2 

Fernández, Edgar Portaveu del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Ferrer, Carme Alcaldessa de Senan 1 

Foguet, Carles Assessor de comunicació d’ERC 1 

Font, Ricard President dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Forné, Jordi Alcalde d’Alfara de Carles 1 

Franquesa, Ester Directora general de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya 

2 

García Albiol, Xavier Regidor del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Badalona 

2 

García Plata, José 
Ignacio 

Director general de Professorat i Personal 
de Centres Públics 

2 

García, Alfons Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant 

1 

Garrido, Abigail Alcaldessa de Sant Pere de Ribes i 
presidenta del Consell Comarcal del 
Garraf 

1 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés dels 
Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari VOX del 
Congrés dels Diputats 

1 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit de la 
Generalitat de Catalunya 

2 

Ginesta, Josep Secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Grande-Marlaska, 
Fernando 

Ministre de l’Interior en funcions 1 

Graupera, Jordi Candidat de BCAP-Primàries a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Candidat no electe de BCAP-Primàries a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 4 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 2 

Ingla, Mireia Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès 1 

Iñarritu, Jon Diputat del Grup Parlamentari EH Bildu 
del Congrés dels Diputats 

1 

Diputat del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per EH Bildu 

1 

Isús, Carlos President del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà 

1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

3 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 3 

Junqueras, Oriol President d’ERC (substitució de la veu per 
la d’un periodista) 

2 

Kapretz, Marie Delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Alemanya 

1 

Llansana, Marina Vicepresidenta de Òmnium Cultural 1 

Llaó, Maria Cinta Alcaldessa del Perelló 1 

Lluís, Meritxell Parella de Josep Rull i presidenta de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al Parlament 
Europeu 

1 

Lucena, Maurici President d’AENA 1 

Madrenas, Marta Regidora del Grup Municipal Junts per 
Catalunya a l’Ajuntament de Girona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Marcén, Sergi Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya al Regne Unit i Irlanda 

1 

Marín, Núria Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

2 

Martínez, Andreu Joan Director dels Mossos d’Esquadra 1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 6 

Medina, Jordi Alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú 1 

Mejía, David Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Mena, Joan Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Mendoza, Camí Alcaldessa de Cambrils 1 

Millo, Enric Secretari d’Acció Exterior d’Andalusia 1 

Miralles, Ferran Director general de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Montserrat, Dolors Candidata del PP al Parlament Europeu 1 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Moradell, Pere Alcalde de Torroella de Fluvià 1 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

2 

Munell, Jordi Alcalde de Ripoll 1 

Navarra, Jordi Alcalde de Sant Esteve de la Sarga 1 

Nuet, Joan Josep Diputat del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Oliva, Georgina Secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 

1 

Oliveras, Jaume Alcalde del Masnou 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Pardo, Irene Presidenta de Noves Generacions de 
Catalunya 

2 

Pardo, Manel Director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Parlon, Núria Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

1 

Pastor, Àlex Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Badalona 

1 

Pedret, Mercè Alcaldessa de Benifallet 1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 7 

Pinyol, Maria del 
Carme 

Alcaldessa de Llardecans 1 

Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

4 

Pous, Eva Advocada d’Alerta Solidària 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

2 

Puig, Josep Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Puig, Lluís Membre del PDECAT i exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

1 

Puig, Ximo President de la Generalitat Valenciana 1 

Puigdemont, Carles Membre del PDECAT 3 

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 

2 

Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Regull, Pere Alcalde de Vilafranca del Penedès 1 

Riba, Diana Candidata d’AHORA REPÚBLICAS al 
Parlament Europeu 

1 

Diputada del Parlament Europeu per 
AHORA REPÚBLICAS 

4 

Ribó, Rafael Síndic de greuges 3 

Ricomà, Pau Alcalde de Tarragona 1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona 

2 

Riera, Carles Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

3 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Rodríguez, Pere Alcalde de Montmeló 1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

2 

Romero, Alícia Diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Rovira, Maria Membre de la CUP 1 

Rovira, Marta Secretària general d’ERC 2 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-SOBIRANISTES al 
Congrés dels Diputats 

1 

Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

2 

Sabater, Dolors Regidora del Grup Municipal Guanyem 
Badalona En Comú a l’Ajuntament de 
Badalona 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

2 

Salellas, Benet Advocat d’Alerta Solidària 1 

Salellas, Lluc Regidor del Grup Municipal Guanyem 
Girona Alternativa Municipalista a 
l’Ajuntament de Girona 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Candidata no electa de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 3 

Sanz, Janet Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Regidora del Grup Municipal de Barcelona 
en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Selva, Maite Alcaldessa de Begur 1 

Serra, Marc Regidor de Drets de Ciutadania i 
Participació de l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Serracant, Maties Regidor del Grup Municipal de Crida per 
Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell 

1 

Serrano, Daniel Secretari general del PPC 1 

Sicilia, Felipe Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

Tarradellas, Ferran Director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 2 

Torruella, Oriol Director general del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya 

1 

Tost, Josep Maria Director de l’Agència de Residus de 
Catalunya 

1 

Tremosa, Ramon Diputat del Parlament Europeu per CiU-
CEU 

2 

Urrea, Mario Alcalde de Torrebesses 1 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al Parlament 
Europeu 

1 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Regidor del Grup Municipal de Barcelona 
pel Canvi a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

2 

Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 
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El matí de 
Catalunya Ràdio 

Venturós, Montserrat Alcaldessa de Berga 1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

3 

Vilà, Josep Alcalde de Fogars de la Selva 2 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

3 

El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial Diada 11 
de setembre 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Camós, Daniel Delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a França 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Schreiber, Krystyna Delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Europa Central 

1 

Serret, Meritxell Delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya davant la Unió Europea 

1 

El matí de 
Catalunya Ràdio. 
Especial sentència 
judici del procés 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i exconsellera de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

1 

Vila, Santi Exconseller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

El suplement Abad, Elisabet Directora de l’Agència Catalana del 
Consum 

1 

Ábalos, José Luis Secretari de l’Àrea d’Organització del 
PSOE 

1 

Àngel, Josep Maria Director general de l’Agència de Seguretat 
i Resposta a les Emergències de la 
Comunitat Valenciana 

1 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 1 

Bascuñana, Emilio Alcalde d’Oriola 1 

Batet, Albert Membre del PDECAT 1 

Blasco, Maria Àngels Directora general de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

3 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Carim, Gemma Alcaldessa de Vinebre 1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 2 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Domènech, Xavier Excoordinador general de CAT EN COMÚ 1 

Duque, Pedro Ministre de Ciència, Innovació i 
Universitats del Govern d’Espanya 

2 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Guiteras, Dionís Regidor del Grup Municipal Aramoià-AM a 
l’Ajuntament de Moià 

1 

Jiménez, Maurici Alcalde de Castell-Platja d’Aro 1 
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El suplement Juncà, Salvador Alcalde de Castellar de n’Hug 1 

Llorach, Núria Presidenta en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

1 

López, Eduardo 
Manuel 

Portaveu de la Unión del Pueblo Leonés 
de l’Ajuntament de Lleó 

1 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 2 

Masot, David Alcalde de Maials 1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Monedero, Juan Carlos Membre de Podemos 1 

Oliveras, Jaume Alcalde del Masnou 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

Puig, Ximo Secretari general del PSPV-PSOE 1 

Recoder, Lluís Miquel Candidat de JUNTS a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès 

1 

Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Ricomà, Pau Alcalde de Tarragona 1 

Sabrià, Sergi Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

1 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 

Sànchez, Natàlia Membre de la CUP 1 

Subirats, Joan Regidor del Grup Municipal de Barcelona 
en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Subirats, Joan Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Tardà, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés dels Diputats 

1 

Tejedor, Lluís Candidat d’EPC-ECG a l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

1 

Vivas, Sònia Regidora de Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI a l’Ajuntament de Palma 

1 

Ximeno, Frederic Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

Vocal de l’Executiva Federal del PSOE 1 

Especial Eleccions 
Generals 2019

40
 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Especial informatiu 
(amb motiu de la 
vaga general del 
18-O) 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

  

                                                
40

 El programa conté retransmissions de la resta de forces polítiques que han obtingut representació al Congrés. 
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Especial informatiu 
11-S 

Bassa, Montse Diputada del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

Cruanyes, Josep Vicepresident de l’ANC 1 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Pujol, Clàudia Vicepresidenta d’Òmnium Cultural 1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 
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4. TVE Catalunya 

 

Quadre 52. TVE Catalunya. Actors polítics entrevistats durant el període maig-desembre (ordre 
alfabètic) 

Títol del programa Actor Activitat 
Freqüència 

d’aparicions 

26M Entrevista Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bou, Josep Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN COMÚ-
ECG a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Corbacho, Celestino Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-AM a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-AMUNT a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Aquí parlem 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 

Balada, Núria Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones 

1 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Parlament de Catalunya 

1 

Cunillera, Teresa Delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya 

1 

Fernández, Alejandro President del PPC 1 

García, Joan Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Granados, Eva Viceprimera secretària del PSC 1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Pedret, Ferran Portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

2 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 

Tarradellas, Ferran Director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona 

1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

Ara i aquí Belghanou, Nabila Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament d’Esparreguera 

1 

El debat de La 1 Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al 
Congrés dels Diputats 

1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Carrizosa, Carlos Portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Cruz, Manuel President del Senat 1 
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El debat de La 1 Granados, Eva Viceprimera secretària del PSC 1 

Sabrià, Sergi Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

1 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

2 

Especial Diada 
2019 

Ferro, Lucas Silvano Diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Geis, Gemma Diputada del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

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 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 
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5. RAC1 

 

Quadre 53. RAC1. Actors polítics entrevistats durant el període maig-desembre (ordre alfabètic) 

Títol del programa Actor Activitat 
Freqüència 

d’aparicions 

El món a RAC1 Acero, Òscar Ricard Alcalde de Bovera 1 

Aguilar, Carla Regidora del Grup Municipal En Comú 
Podem a l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem del Parlament 
de Catalunya 

1 

Anglès, Antoni Alcalde de Vilaverd 1 

Aragonès, Pere Coordinador nacional d’ERC 1 

Vicepresident del Govern de Catalunya i 
conseller d’Economia i Hisenda 

1 

Aranda, David Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Badia, Eloi Regidor de Presidència i Territori de 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Ballarín, Montserrat Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, 
Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Ballart, Jordi Regidor del Grup Municipal de Tot per 
Terrassa a l’Ajuntament de Terrassa 

1 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Bargas, Lídia Alcaldessa de Prades 1 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 

Bou, Josep Regidor del Grup Municipal del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

6 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Caballero, Abel Ramón Alcalde de Vigo 1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Calvo, Carmen Vicepresidenta del Govern de l’Estat en 
funcions 

1 

Camps, Jordi Alcalde de Vidreres 1 

Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament Europeu 1 

Chacón, Maria Àngels Consellera d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 6 

Collboni, Jaume Regidor del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

2 

Comín, Antoni Diputat electe del Parlament Europeu per 
JUNTS 

1 

Diputat del Parlament Europeu per JUNTS 1 
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El món a RAC1 Cuixart, Jordi President d’Òmnium Cultural (substitució 
de la veu per la d’un periodista) 

1 

De Haro, Carlos Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vallclara 

1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

1 

Farrés, Marta Alcaldessa de Sabadell 1 

Figueras, Gerard Secretari general de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Fortuny, Carmela Portaveu del Grup Municipal de Junts per 
Sant Cugat a l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

1 

García Albiol, Xavier Regidor del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Badalona 

3 

Gavín, Isidre Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Gendrau, Juli Director del Servei Català de Trànsit de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Grande-Marlaska, 
Fernando 

Ministre de l’Interior en funcions 2 

Graupera, Jordi Candidat de BCAP-Primàries a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Guilarte, María Luz Regidora del Grup Municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Guiteras, Dionís Alcalde de Moià 1 

Guix, Joan Secretari de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

2 

Homs, Francesc Coordinador de les defenses de les 
persones encausades de 
PDECAT/JUNTSxCAT en el judici de la 
Causa especial 20907/2017 al TS 

1 

Huguet, Josep Membre d’ERC i exconseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 1 

Iglesias, Pablo Candidat de PODEMOS-IU al Congrés 
dels Diputats 

1 

Secretari general de Podemos 1 

Illa, Salvador Secretari de l’Àrea d’Organització del PSC 1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

2 

Juncà, Joan Alcalde de la Torre de l’Espanyol 1 

Junqueras, Oriol Candidat d’AHORA REPÚBLICAS al 
Parlament Europeu 

1 

President d’ERC (substitució de la veu per 
la d’un periodista) 

1 

López Alegre, Joan Candidat del PPC a l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al Parlament 
Europeu 

1 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 1 

Maragall, Ernest Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

5 

Marín, Núria Regidora del Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

1 

Martínez, Andreu Joan Director dels Mossos d’Esquadra 1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 2 

Millo, Enric Secretari d’Acció Exterior d’Andalusia 1 

Montserrat, Dolors Candidata del PP al Parlament Europeu 1 

Moreno, Annabel Alcaldessa d’Arenys de Mar 1 

Mundó, Carles Membre d’ERC i exconseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 

2 
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El món a RAC1 Munell, Jordi Alcalde de Ripoll 1 

Navarro, Pere Director general de Trànsit 1 

Nogué, Jordi Alcalde de Vilosell 1 

Oliva, Georgina Secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 

1 

Oliveras, Jaume Alcalde del Masnou 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 2 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 1 

Pellicer, Carles Alcalde de Reus 1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 2 

Peraire, Isaac Alcalde de Prats de Lluçanès i president 
del Consorci del Lluçanès 

1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 1 

Pueyo, Miquel Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

1 

Puigdemont, Carles Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 2 

Membre del PDECAT 1 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

1 

Ricomà, Pau Alcalde de Tarragona 1 

Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona 

1 

Rodríguez Zapatero, 
José Luis 

Membre del PSOE i expresident del 
Govern de l’Estat 

1 

Rodríguez, Pere Alcalde de Montmeló 1 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

3 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

2 

Sánchez Costa, 
Fernando 

President de Societat Civil Catalana 1 

Sanz, Janet Regidora del Grup Municipal de Barcelona 
en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

2 

Tardà, Joan Membre d’ERC i exdiputat d’ERC del 
Congrés dels Diputats 

1 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 2 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al Parlament 
Europeu 

1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vidal, Josep Maria Alcalde de l’Espluga de Francolí 1 

Vinyets, Montserrat Membre de la Comissió de Juristes de la 
CUP 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

1 

El món a RAC1. 
Debat amb els 
candidats a 
l’alcaldia de 
Barcelona 

Iceta, Miquel President del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

El món a RAC1. 
Especial 
investidura 

Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

1 
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El món a RAC1. 
Especial 
investidura 

De Olano, Jaime 
Eduardo 

Diputat del Grup Parlamentari Popular del 
Congrés dels Diputats 

1 

Espejo-Saavedra, José 
María 

Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciudadanos del Congrés dels Diputats 

1 

Rufián, Gabriel Portaveu del Grup Parlamentari Republicà 
del Congrés dels Diputats 

1 

El món a RAC1. 
Especial sentència 
judici del procés 

Borràs, Meritxell Membre del PDECAT i exconsellera de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

1 

Capella, Ester Consellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vila, Santi Exconseller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 

1 

Especial informatiu 
vaga general 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Majó, Adam Director de l’Oficina per a la Defensa dels 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Maragall, Ernest Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Puigneró, Jordi Conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Especial informatiu. 
Diada Nacional de 
Catalunya 

Torra, Quim President de la Generalitat de Catalunya 1 

Islàndia. Especial 
sentència judici del 
procés 

Riera, Francesc Cunyat d’Oriol Junqueras i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Rull, Nacho Nebot de Josep Rull i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

No ho sé Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Bassa, Dolors Exconsellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 
(substitució de la veu per la d’una 
periodista) 

1 

Bel, Ferran Secretari d’Organització del PDECAT 1 

Bosch, Alfred Conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Botran, Albert Candidat de la CUP-PR al Congrés dels 
Diputats 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Cabanes, Ester Directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 

1 

Calderó, Amand Secretari de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Campdepadrós, Eusebi Diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya del Parlament de Catalunya 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Comín, Antoni Candidat de JUNTS al Parlament Europeu 1 

Corbacho, Celestino Regidor del Grup Municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

De Gispert, Núria Membre de Demòcrates de Catalunya i 
expresidenta del Parlament de Catalunya 

1 

Elena, Joan Ignasi Coordinador de les defenses de les 
persones encausades d’ERC en el judici 
de la Causa especial 20907/2017 al TS 

1 
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No ho sé Fabregat, Robert President de la Federació Regional de 
Barcelona d’ERC 

1 

Gallach, Cristina Alta comissionada del Govern de l’Estat 
per a l’Agenda 2030 

1 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar del 
Parlament de Catalunya 

1 

Guiteras, Dionís Regidor del Grup Municipal Aramoià-AM a 
l’Ajuntament de Moià 

1 

Jordà, Teresa Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Junyent, Valentí Alcalde de Manresa 1 

Martí Grau, Jordi Regidor del Grup Municipal de Barcelona 
en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martínez, Ana María Alcaldessa de Rubí 1 

Mas, Artur Membre del PDECAT i expresident de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 1 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 1 

Pegueroles, Bernat Parella de Carme Forcadell i membre de 
l’Associació Catalana pels Drets Civils 

1 

Pellicer, Xavier Portaveu d’Alerta Solidària i advocat 1 

Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

1 

Ridao, Joan Membre d’ERC 1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

1 

Sanz, Janet Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

1 

Vallés, Francesc Primer secretari del PSC de Reus 1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vidal, Aina Diputada del Grup Parlamentari 
Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común del Congrés 
dels Diputats 

1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

1 

Vives, Salvador Alcalde de Capellades 1 

No ho sé. Especial 
Diada Nacional de 
Catalunya 2019 

Cruanyes, Josep Vicepresident de l’ANC 1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

No ho sé. Especial 
incendi forestal 
Ribera d’Ebre 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 2 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Carim, Gemma Alcaldessa de Vinebre 1 

Costa, Marc Director general dels Agents Rurals 1 

Pardo, Manel Director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Generalitat 
de Catalunya 

1 

Tost, Josep Maria Director de l’Agència de Residus de 
Catalunya 

1 

Via lliure Aloy, Marc Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Manresa 

1 

Àngel, Josep Maria Director general de l’Agència de Seguretat 
i Resposta a les Emergències de la 
Comunitat Valenciana 

1 

Aragonés, Vidal Diputat del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de Catalunya 

1 
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Via lliure Asens, Jaume Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

2 

Augé, Ramon Alcalde de Cervera 1 

Barbero, Francesc Alcalde de Flix 1 

Bargalló, Josep Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Batlle, Albert Tinent d’alcalde de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Bonvehí, David President del PDECAT 1 

Borràs, Laura Diputada del Grup Parlamentari Mixt del 
Congrés dels Diputats per JxCat-JUNTS 

2 

Diputada del Grup Parlamentari Plural del 
Congrés dels Diputats per JUNTSxCAT 

1 

Buch, Miquel Conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

3 

Budó, Meritxell Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern de Catalunya 

1 

Caballero, Abel Ramón Alcalde de Vigo 1 

Callau, Joan Alcalde de Sant Adrià del Besòs 1 

Calvet, Damià Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

3 

Candini, Montserrat Alcaldessa de Calella 1 

Castellanos, Albert Secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

1 

Colau, Ada Alcaldessa de Barcelona 1 

Collboni, Jaume Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Corbacho, Celestino Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Díez, José Antonio Alcalde de Lleó  1 

El Homrani, Chakir Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 

2 

Ferrer, Pere Director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Fortuny, Carmela Regidora del Grup Municipal de Junts per 
Sant Cugat a l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

1 

Guijarro, Rubén Tinent d’alcalde d’Àmbit de Seguretat, 
Govern i Territori de l’Ajuntament de 
Badalona 

1 

Guix, Joan Secretari de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya 

1 

Ibar, Elsa Directora general de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural 

1 

Iceta, Miquel Primer secretari del PSC 1 

Jiménez, Maurici Alcalde de Castell-Platja d’Aro 1 

Madrenas, Marta Alcaldessa de Girona 2 

Maragall, Ernest Regidor del Grup Municipal d’ERC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

1 

Martín Blanco, Nacho Diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Mauri, Marcel Vicepresident d’Òmnium Cultural 1 

Mijoler, Lluís Alcalde del Prat de Llobregat 1 

Paluzie, Elisenda Presidenta de l’ANC 3 

Parlon, Núria Alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet 

1 

Pastor, Àlex Alcalde de Badalona 2 
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Via lliure Pisarello, Gerardo Diputat del Grup Parlamentari Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común del Congrés dels 
Diputats 

3 

Secretari primer de la Mesa del Congrés 
dels Diputats 

1 

Pueyo, Miquel Alcalde de Lleida 2 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

1 

Reguant, Eulàlia Membre del Secretariat Nacional de la 
CUP 

1 

Ricomà, Pau Alcalde de Tarragona 1 

Roldán, Lorena Diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans del Parlament de Catalunya 

1 

Sabater, Dolors Regidora del Grup Municipal Guanyem 
Badalona En Comú a l’Ajuntament de 
Badalona 

1 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de Catalunya 

2 

Vicesecretari general de Comunicació i 
Estratègia d’ERC 

1 

Subirats, Joan Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona 

1 

Ticó, Pere Alcalde d’Esterri d’Àneu 1 

Torrent, Manel Director de l’Institut Català d’Energia 1 

Torrent, Roger President del Parlament de Catalunya 1 

Vergés, Alba Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 

1 

Vidal, Josep Alcalde de Llavorsí 1 

Vilalta, Marta Portaveu nacional i secretària d’Entorn 
d’ERC 

1 

Zaragoza, José Diputat del Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats 

3 
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ANNEX 2.  Debats 
 

1. TV3 

 
Quadre 54. TV3. Debats amb presència d’actors polítics durant el període maig-desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Els matins 09/05/19 L’emergència climàtica 
i ecològica 

Calvet, Damià Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya 

E19 El Debat 
(Eleccions al 
Parlament 
Europeu)

41
 

14/05/19 Debat electoral Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament 
Europeu 

González Pons, 
Esteban 

Candidat del PP al Parlament 
Europeu 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al 
Parlament Europeu 

Sarri, Aleix
42

 Candidat de JUNTS al 
Parlament Europeu 

Solé, Jordi
43

 Candidat d’AHORA 
REPÚBLICAS al Parlament 
Europeu 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu 

E19 El 
Debat. 
Barcelona 
(Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

44
 

21/05/19 Debat electoral Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Bou, Josep Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-
AM a l’Ajuntament de Barcelona 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

FAQS 07/09/19 La repercussió de la 
futura sentència del 
judici de la Causa 
especial 20907/2017 al 
TS en la política 
catalana 

Albiach, Jéssica Portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de 
Catalunya 

Granados, Eva Portaveu 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 

  

                                                
41

 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
42

 El candidat de JUNTSxCAT Aleix Sarri fa el primer minut d’exposició inicial i abandona el plató lliurant un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” del candidat Carles Puigdemont, el qual no s’emet dins del debat, però sí al Més 324. A 
efectes d’aquest informe, el “minut d’or” de Carles Puigdemont emès dins del Més 324 es comptabilitza a l’epígraf de 
retransmissions i connexions. 
43

 El candidat d’ERC-ARA REPÚBLIQUES Jordi Solé participa en el transcurs de tot el debat i lliura un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” enregistrat pel candidat Oriol Junqueras, que es reprodueix al final del debat. A efectes 
d’aquest informe, el “minut d’or” d’Oriol Junqueras no es comptabilitza a l’epígraf de retransmissions i connexions. 
44

 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
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FAQS 07/09/19 La repercussió de la 
futura sentència del 
judici de la Causa 
especial 20907/2017 al 
TS en la política 
catalana 

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 

Sabrià, Sergi President del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 

Especial 
informatiu 
26-O. 
L’anàlisi

45
 

26/10/19 La manifestació 
"Llibertat" organitzada 
per ANC i Òmnium 
Cultural 

Carrera, Fernando Coordinador de l’Agrupació de 
Joves de Societat Civil Catalana 

Gómez del Moral, 
Gerard 

President de la Federació 
d’ERC-Barcelona 

Rovira, Maria Membre de la CUP 

10N: El 
debat 
electoral 

(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats)

46
 

05/11/19 Debat electoral Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés 
dels Diputats 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés 
dels Diputats 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés 
dels Diputats 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats 

Zaragoza, José Candidat del PSC-PSOE al 
Congrés de Diputats 

Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals

47
 

10/11/19 Els resultats de les 
eleccions generals del 
10N 

Boya, Mireia Membre de la CUP i exdiputada 
del Grup Parlamentari de la 
CUP al Parlament de Catalunya 

Puigcercós, Joan Expresident d’ERC 

Vallés, Francesc Primer secretari PSC Reus 

Xandri, Marisa Presidenta del PPC Lleida 

 

 

  

                                                
45

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
46

 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
47

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
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2. 3/24 

 
Quadre 55. 3/24. Debats amb presència d’actors polítics durant el període maig-desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Més 324 13/05/19 Debat electoral Ayats, Joaquim Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Girona 

Madrenas, Marta Candidata de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Girona 

Pamplona, Daniel Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Girona 

Paneque, Sílvia Candidata del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Girona 

Salellas, Lluc Candidat de GGI-AMUNT a 
l’Ajuntament de Girona 

Veray, Concepció Candidata del PPC a 
l’Ajuntament de Girona 

E19 El Debat 
(Eleccions al 
Parlament 
Europeu)

48
  

14/05/19 Debat electoral Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament 
Europeu 

González Pons, 
Esteban 

Candidat del PP al Parlament 
Europeu 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al 
Parlament Europeu 

Sarri, Aleix
49

 Candidat de JUNTS al 
Parlament Europeu 

Solé, Jordi
50

 Candidat d’AHORA 
REPÚBLICAS al Parlament 
Europeu 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu 

Més 324 
(Eleccions 
municipals a 
Lleida) 

16/05/19 Debat electoral Larrosa, Fèlix Candidat del PSC-CxLL-CP a 
l’Ajuntament de Lleida 

Palau, Xavier Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Lleida 

Peñafiel, Rosa Candidata de CRIDA-CUP-
AMUNT a l’Ajuntament de 
Lleida 

Postius, Toni Candidat de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Lleida 

Pueyo, Miquel Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

Ribes, Ángeles Candidata de C’s a l’Ajuntament 
de Lleida 

Talamonte, Sergi Candidat de Comudelleida-ECG 
a l’Ajuntament de Lleida 

Més 324 
(Eleccions 
municipals a 
Tarragona) 

17/05/19 Debat electoral Aguilar, Carla Candidata d’ECP-TGN-ECG a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Candidat de PSC-CP a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Estrada, Laia Candidata de la CUP-AMUNT a 
l’Ajuntament de Tarragona 

  

                                                
48

 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
49

 El candidat de JUNTSxCAT Aleix Sarri fa el primer minut d’exposició inicial i abandona el plató lliurant un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” del candidat Carles Puigdemont, el qual no s’emet dins del debat, però sí al Més 324. A 
efectes d’aquest informe, el “minut d’or” de Carles Puigdemont emès dins del Més 324 es comptabilitza a l’epígraf de 
retransmissions i connexions. 
50

 El candidat d’ERC-ARA REPÚBLIQUES Jordi Solé participa en el transcurs de tot el debat i lliura un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” enregistrat pel candidat Oriol Junqueras, que es reprodueix al final del debat. A efectes 
d’aquest informe, el “minut d’or” d’Oriol Junqueras no es comptabilitza a l’epígraf de retransmissions i connexions. 
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Més 324 

(Eleccions 
municipals a 
Tarragona) 

17/05/19 Debat electoral Martín, José Luís Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Nadal, Dídac Candidat de JUNTS a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Ricomà, Pau Candidat d’ERC-MES-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Viñuales, Rubén Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Tarragona 

E19 El 
Debat. 
Barcelona 
(Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

51
  

21/05/19 Debat electoral Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Bou, Josep Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-
AM a l’Ajuntament de Barcelona 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Més 324. 
Especial des 
del 
Parlament 
Europeu 

16/07/19 Ple del Parlament 
Europeu on s’escull la 
presidència de la 
Comissió Europea 

Cañas, Jordi Diputat del Parlament Europeu 
per C’s 

Estaràs, Rosa Diputada del Parlament 
Europeu pel PP 

López, Javi Diputat del PSC-PSOE al 
Parlament Europeu 

Riba, Diana Diputada del Parlament 
Europeu per AHORA 
REPÚBLICAS 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu 
per PODEMOS-IU 

Més 324 25/09/19 El debat de política 
general al Parlament 
de Catalunya 

Albiach, Jéssica Presidenta del Grup 
Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem del Parlament de 
Catalunya 

Caula, Anna Portaveu del Grup Parlamentari 
Republicà del Parlament de 
Catalunya 

Granados, Eva Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar 
del Parlament de Catalunya 

Pujol, Eduard Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Junts per 
Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Riera, Carles Diputat del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de 
Catalunya 

Rodríguez, Santi Diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya del Parlament de 
Catalunya 

Sierra, Sònia Diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans del Parlament de 
Catalunya 
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 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
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Més 324 15/10/19 La repercussió de la 
Sentència 459/2019 del 
TS en les persones 
condemnades i les 
seves famílies 

Bragulat, Blanca Parella de Jordi Turull i membre 
de l’Associació Catalana pels 
Drets Civils 

Masvidal, Laura Parella de Joaquim Forn i 
membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

Riba, Diana Parella de Raül Romeva i 
membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

Riera, Francesc Cunyat d’Oriol Junqueras i 
membre de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

Especial 
informatiu 
26-O. 
L’anàlisi

52
 

26/10/19 La manifestació 
“Llibertat” organitzada 
per ANC i Òmnium 
Cultural 

Carrera, Fernando Coordinador de l’Agrupació de 
Joves de Societat Civil Catalana 

Gómez del Moral, 
Gerard 

President de la Federació 
d’ERC-Barcelona 

Rovira, Maria Membre de la CUP 

10N: El 
debat 
electoral 
(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats) 

05/11/19 Debat electoral Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés 
dels Diputats 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés 
dels Diputats 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés 
dels Diputats 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats 

Zaragoza, José Candidat del PSC-PSOE al 
Congrés de Diputats 

Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals 

10/11/19 Els resultats de les 
eleccions generals del 
10N 

Boya, Mireia Membre de la CUP i exdiputada 
del Grup Parlamentari de la 
CUP al Parlament de Catalunya 

Puigcercós, Joan Expresident d’ERC 

Vallés, Francesc Primer secretari PSC Reus 

Xandri, Marisa Presidenta del PPC Lleida 
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 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
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3. Catalunya Ràdio 

 
Quadre 56. Catalunya Ràdio. Debats amb presència d’actors polítics durant el període maig-
desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Catalunya 
vespre 
(Eleccions 
als 
Parlament 
Europeu)

53
 

14/05/19 Debat electoral Cañas, Jordi Candidat de C’s al Parlament 
Europeu 

González Pons, 
Esteban 

Candidat del PP al Parlament 
Europeu 

López, Javi Candidat del PSC-PSOE al 
Parlament Europeu 

Sarri, Aleix
54

 Candidat de JUNTS al 
Parlament Europeu 

Solé, Jordi
55

 Candidat d’AHORA 
REPÚBLICAS al Parlament 
Europeu 

Urtasun, Ernest Candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu 

Debat 
candidatures 
a l’alcaldia 
de Girona

56
 

20/05/19 Debat electoral Ayats, Joaquim Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Girona 

Madrenas, Marta Candidata de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Girona 

Pamplona, Daniel Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Girona 

Paneque, Sílvia Candidata del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Girona 

Veray, Concepció Candidata del PPC a 
l’Ajuntament de Girona 

Debat 
candidatures 
a l’alcaldia 
de Lleida

57
 

21/05/19 Debat electoral Cobo, Rubén Candidat de Crida-CUP-Amunt 
a l’Ajuntament de Lleida 

Larrosa, Fèlix Candidat del PSC-CxLL-CP a 
l’Ajuntament de Lleida 

Palau, Xavier Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Lleida 

Postius, Toni Candidat de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Lleida 

Pueyo, Miquel Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

Ribes, Ángeles Candidata de C’s a l’Ajuntament 
de Lleida 

E19 El 
Debat. 
Barcelona 
(Eleccions 
municipals a 
Barcelona)

58
  

21/05/19 Debat electoral Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Bou, Josep Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-
AM a l’Ajuntament de Barcelona 
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 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
54

 El candidat de JUNTSxCAT Aleix Sarri fa el primer minut d’exposició inicial i abandona el plató lliurant un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” del candidat Carles Puigdemont, el qual no s’emet dins del debat, però sí al Més 324. A 
efectes d’aquest informe, el “minut d’or” de Carles Puigdemont emès dins del Més 324 es comptabilitza a l’epígraf de 
retransmissions i connexions.  
55

 El candidat d’ERC-ARA REPÚBLIQUES Jordi Solé participa en el transcurs de tot el debat i lliura un dispositiu 
electrònic amb el “minut d’or” enregistrat pel candidat Oriol Junqueras, que es reprodueix al final del debat. A efectes 
d’aquest informe, el “minut d’or” d’Oriol Junqueras no es comptabilitza a l’epígraf de retransmissions i connexions. 
56

 Emès per Catalunya Informació. 
57

 Emès per Catalunya Informació. 
58

 Emissió simultània per TV3,el  3/24 i Catalunya Ràdio. 
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Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Debat 
candidatures 
a l’alcaldia 
de 
Tarragona 

59
 

22/05/19 Debat electoral  Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Candidat de PSC-CP a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Nadal, Dídac Candidat de JUNTS a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Ricomà, Pau Candidat d’ERC-MES-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Vedrina, María Elisa Candidata del PPC a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Viñuales, Rubén Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Tarragona 

El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

02/07/19 Constitució Parlament 
Europeu a Estrasburg 

Cañas, Jordi Diputat del Parlament Europeu 
per C’s 

García-Margallo, 
José Manuel 

Diputat del Parlament Europeu 
pel PP 

López, Javi Diputat del Parlament Europeu 
pel PSC-PSOE 

Riba, Diana Diputada del Parlament 
Europeu per AHORA 
REPÚBLICAS 

Urtasun, Ernest Diputat del Parlament Europeu 
per PODEMOS-IU 

El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

19/09/19 Actualitat política, 
econòmica i social de 
Catalunya 

Bertran, David Diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans 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 

Madaula, Aurora Diputada del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya del 
Parlament de Catalunya 

Niubó, Esther Diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar 
del Parlament de Catalunya 

Pardo, Irene Membre del PPC i Presidenta 
de Noves Generacions de 
Catalunya 

Sirvent, Maria Diputada del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida 
Constituent del Parlament de 
Catalunya 

10N: El 
debat 
electoral 
(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats)

60
 

05/11/19 Debat electoral Álvarez de Toledo, 
Cayetana 

Candidata del PP al Congrés 
dels Diputats 

Arrimadas, Inés Candidata de C’s al Congrés 
dels Diputats 

Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats 
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 Emès per Catalunya Informació. 
60

 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
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10N: El 
debat 
electoral 
(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats)

61
 

05/11/19 Debat electoral Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats 

Rufián, Gabriel Candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés 
dels Diputats 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats 

Zaragoza, José Candidat del PSC-PSOE al 
Congrés de Diputats 
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 Emissió simultània per TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio. 
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4. TVE Catalunya 

 

 

Quadre 57. TVE Catalunya. Debats amb presència d’actors polítics durant maig i desembre  

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

Especial 
debat 
electoral 10N 

(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats) 

28/10/19 Debat electoral Asens, Jaume Candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats 

Borràs, Laura Candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats 

Garriga, Ignacio Candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats 

Martín Blanco, 
Nacho 

Candidat de C’s al Congrés dels 
Diputats 

Nuet, Joan Josep Candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés 
dels Diputats 

Roca, Jordi Candidat del PP al Congrés 
dels Diputats 

Vehí, Mireia Candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats 

Zaragoza, José Candidat del PSC-PSOE al 
Congrés dels Diputats 
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5. RAC1 

 
Quadre 58. RAC1 . Debats amb presència d’actors polítics durant el període maig-desembre 

Títol del 
programa 

Data Tema del debat Actor Activitat 

El món a 
RAC1. 
(Eleccions 
municipals a 
Barcelona) 

17/05/19 Debat electoral Artadi, Elsa Candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Bou, Josep Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Colau, Ada Candidata de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Collboni, Jaume Candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona 

Maragall, Ernest Candidat d’ERC+BCN-NOVA-
AM a l’Ajuntament de Barcelona 

Saliente, Anna Candidata de Capgirem BCN-
AMUNT a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Valls, Manuel Candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona 

El món a 
RAC1. 
(Eleccions 
municipals a 
Girona) 

17/05/19 Debat electoral Ayats, Joaquim Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Girona 

Madrenas, Marta Candidata de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Girona 

Pamplona, Daniel Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Girona 

Paneque, Sílvia Candidata del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Girona 

Salellas, Lluc Candidat de GGI-AMUNT a 
l’Ajuntament de Girona 

Veray, Concepció Candidata del PPC a 
l’Ajuntament de Girona 

El món a 
RAC1. 
(Eleccions 
municipals a 
Lleida)62 

17/05/19 Debat electoral Larrosa, Fèlix Candidat del PSC-CxLL-CP a 
l’Ajuntament de Lleida 

Palau, Xavier Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Lleida 

Postius, Toni Candidat de JxCAT-JUNTS a 
l’Ajuntament de Lleida 

Pueyo, Miquel Candidat d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Lleida 

Ribes, Ángeles Candidata de C’s a l’Ajuntament 
de Lleida 

Talamonte, Sergi Candidat de Comudelleida-ECG 
a l’Ajuntament de Lleida 

El món a 
RAC1. 
(Eleccions 
municipals a 
Tarragona) 

17/05/19 Debat electoral Aguilar, Carla Candidata d’ECP-TGN-ECG a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Ballesteros, Josep 
Fèlix 

Candidat de PSC-CP a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Estrada, Laia Candidata de la CUP-AMUNT a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Martín, José Luís Candidat del PPC a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Nadal, Dídac Candidat de JUNTS a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Ricomà, Pau Candidat d’ERC-MES-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona 

Viñuales, Rubén Candidat de C’s a l’Ajuntament 
de Tarragona 

 

                                                
62

 Al debat emès en desconnexió per RAC1 a Lleida no hi assisteix la candidata de la CUP Rosa Peñafiel qui, segons el 
conductor, hi ha renunciat per motius laborals. 
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ANNEX 3. Retransmissions i connexions 

 

1. TV3 

 
Quadre 59. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya  

Data Programa Contingut Abast 

09/05/19 Els matins Sessió número 30 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

16/05/19 Els matins Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat (sessió número 31) 

Parcial 

13/06/19 12-14 Sessió número 33 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

24/07/19 -- Sessió número 36 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

25/09/19 Els matins Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

Planta baixa Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

-- Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

Tot es mou Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

07/10/19 Els matins Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

Planta baixa Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

Tot es mou Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

17/10/19 Planta baixa Sessió número 40 del Ple del Parlament de Catalunya: 
Compareixença del president de la Generalitat per informar sobre els 
darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial 

Parcial 

12/11/19 Els matins Sessió número 42 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 

 

 

Quadre 60. TV3. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

21/05/19 Els matins Constitució de les Corts Generals de la XIII legislatura Parcial 

15/06/19 Notícies 3/24. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Ronda de connexions amb plens de constitució d’ajuntaments de 
diversos municipis de Catalunya i la resta de l’Estat 

Parcial 

Especial 
informatiu. Ple 
de Constitució 
de 
l’Ajuntament 
de Barcelona 

Sessió constitutiva del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona Total 

02/07/19 Els matins Sessió plenària del 2/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
Constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

03/07/19 Els matins Sessió plenària del 3/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
Constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

-- Sessió plenària del 3/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
Constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

10/07/19 -- Sessió del Ple d’investidura sense candidat a l’Assemblea de Madrid Parcial 

11/07/19 -- Sessió constitutiva de la Diputació de Barcelona Parcial 

22/07/19 -- Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 

22/07/19 Tot es mou Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 

23/07/19 Els matins Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 
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25/07/19 Especial 
informatiu. 
Investidura 
Pedro 
Sánchez 

Votació per investir el candidat a la presidència del govern  Parcial 

11/09/19 Especial 
informatiu 11-
S. El matí de 
la Diada 

Sessió número 7 del Ple del Congrés de Diputats Parcial 

18/09/19 Els matins Sessió número 9 del Ple del Congrés de Diputats Parcial 

03/12/19 Els matins Constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura Parcial 

06/12/19 -- Celebració del 41è aniversari de la Constitució espanyola al Congrés 
dels Diputats  

Parcial 

 

 

Quadre 61. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut 
Govern o 
institució 

Abast 

07/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

13/05/19 Tot es mou Reunió del Consell d’Acció Exterior al Palau de la 
Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

15/05/19 12-14 Compareixença del president de la Generalitat, 
Quim Torra, al Palau de la Generalitat posterior a la 
seva declaració al TSJC per presumpta 
desobediència a la Junta Electoral Central 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

17/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

22/05/19 12-14 Compareixença de la presidenta del Congrés dels 
Diputats, Meritxell Batet, per informar de la reunió 
amb el Rei Felip VI i la sol·licitud al TS amb relació 
a la suspensió dels diputats electes en situació de 
presó preventiva 

Corts Generals Parcial 

24/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Compareixença de la presidenta del Congrés del 
Diputats, Meritxell Batet, per informar de la decisió 
de la Mesa de suspendre els diputats electes en 
situació de presó preventiva 

Corts Generals Parcial 

28/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

31/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

12/06/19 Els matins Atenció als mitjans de la consellera de la 
Presidència, Meritxell Budó, a l’exterior del TS per 
valorar la finalització del judici de la Causa especial 
20907/2017 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12/06/19 Tot es mou Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, al Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid per valorar la finalització del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 

Govern de 
Catalunya 

Total 

18/06/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

67 

20/06/19 Tot es mou Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, per informar 
sobre una operació policial contra el narcotràfic i el 
crim organitzat a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

25/06/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

27/06/19 12-14 Intervenció del secretari general d’Interior, Brauli 
Duart, durant la roda de premsa del Comitè Tècnic 
de l’Infocat per informar de l’evolució de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Tot es mou Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, del conseller d’Interior, Miquel Buch, i 
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, per informar de 
l’evolució de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

02/07/19 Els matins Roda de premsa de la presidenta del Congrés de 
Diputats, Meritxell Batet, per anunciar la data del 
debat d’investidura al candidat Pedro Sánchez 

Corts Generals Parcial 

03/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

05/07/19 -- Roda de premsa conjunta del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El-Homrani i de 
l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, per valorar 
l’atac a un centre de menors tutelats al municipi del 
Maresme 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

-- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

09/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

16/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

19/07/19 -- Roda de premsa conjunta del conseller d’Interior de 
la Generalitat, Miquel Buch, i de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, per informar dels temes 
abordats en la Junta de Seguretat Local de 
Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

26/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

03/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

04/09/19 -- Roda de premsa del regidor de Seguretat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, en relació 
amb la mort d’una dona al Port Olímpic de 
Barcelona 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

05/09/19 Els matins Conferència del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el marc dels esmorzars informatius 
organitzats per Europa Press a Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

07/09/19 -- Acte de presentació del model d’identitat digital 
IdentiCAT al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

09/09/19 -- Acte d’obertura de l’any judicial des de la seu del 
Tribunal Suprem a Madrid 

Òrgans de 
govern de 
l’administració 
de justícia 

Total 

10/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya 

Parlament de 
Catalunya 

Total 

Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu de la Diada de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 
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11/09/19 -- Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 
“Tornarem” a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Parlament de 
Catalunya 

3/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

17/09/19 Planta baixa Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

20/09/19 Planta baixa Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Tot es mou Pregó de les festes de La Mercè a l’Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

01/10/19 Els matins Acte institucional “Compromís del Primer d’Octubre” 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Total 

04/10/19 Planta baixa Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

14/10/19 Els matins Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, des del Palau 
de la Moncloa per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

El judici del 
procés - La 
sentència - Les 
reaccions 

Declaració institucional conjunta del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i dels 
expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de 
Gispert, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

16/10/19 Tot es mou Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

TN vespre  Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, posterior a la reunió 
bilateral amb els líders de PP, Podemos i C’s per 
abordar la situació a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

17/10/19 Els matins Atenció als mitjans de l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, per valorar les mobilitzacions de 
protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

Planta baixa Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, posterior a la 
reunió del Comitè de Coordinació per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

19/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, posterior a la reunió amb 
el ministre de l’Interior en funcions per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, posterior a la 
reunió amb el conseller d’Interior de la Generalitat 
per valorar les mobilitzacions de protesta per la 
Sentència 459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Total 

Notícies 3/24. 
Especial 
informatiu (amb 

motiu de les 
“marxes 

Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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llibertat”) 
20/10/19 -- Declaració institucional de l’alcaldessa de 

Barcelona, Ada Colau, per valorar les mobilitzacions 
de protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

22/10/19 Planta baixa Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del director general dels 
Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

22/10/19 Planta baixa Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya per valorar les mobilitzacions 
de protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, per informar de 
l’admissió a tràmit de les propostes de resolucions 
del Parlament sobre el dret a l’autodeterminació i 
sobre la reprovació de la monarquia 

Parlament de 
Catalunya 

Total 

25/10/19 Tot es mou Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, durant la signatura de “La Declaració de la 
Llotja de Mar” al Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

26/10/19 -- Acte de rebuig a la Sentència 459/2019 del TS 
organitzat conjuntament per l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i presidit pel 
president de la Generalitat, Quim Torra 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

27/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar la manifestació 
“Llibertat” organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural 
a Barcelona i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

04/11/19 Tot es mou Acte de lliurament dels Premis Fundació Princesa 
de Girona 2019 al Palau de Congressos de 
Barcelona 

Corona Parcial 

10/11/19 -- Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, després de votar a Sarrià 
de Ter 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

10/11/19 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de votar a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/11/19 -- Roda de premsa del secretari d’Estat de 
Comunicació, Miguel Ángel Oliver, i la subsecretària 
del Ministeri de l’Interior, Isabel Goicoechea, per 
actualitzar les dades de participació des del Centre 
Nacional de Dades de les eleccions del 10N 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

11/11/19 Els matins Acte commemoratiu del 5è aniversari del 9N al 
Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

13/11/19 Planta baixa Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, després que la Fiscalia 
insti a investigar la Mesa del Parlament per les 
propostes de resolucions sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre la reprovació de la 
Monarquia 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

23/11/19 -- Acte d’inauguració de l’estació de metro Ciutat de la 
Justícia de la L10 Sud a l’Hospitalet de Llobregat 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

01/12/19 -- Presa de possessió de la nova presidenta de la 
Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del 
president del Consell Europeu, Charles Michel, a 
Brussel·les 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 
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02/12/19 Els matins Discurs inaugural de la Cimera del Clima COP25 de 
Madrid a càrrec del president de l’Estat en funcions, 
Pedro Sánchez 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

11/12/19 Els matins Roda de premsa del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, 
Amand Calderó, per informar de la situació 
d’empresonament i de l’obtenció de permisos de les 
persones encausades arran del procés 
independentista 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

19/12/19 Els matins Lectura del president del TJUE, Koen Lenaerts, de 
la sentència del TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la 
condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 

Planta baixa Roda de premsa del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, per fer balanç dels aldarulls a les rodalies del 
Camp Nou durant l’acció de protesta organitzada 
per Tsunami Democràtic coincidint amb el partit de 
futbol FC Barcelona-Real Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, per valorar la sentència del 
TSJC en relació amb el seu processament per 
desobediència a la JEC 

Govern de 
Catalunya 

Total 

23/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

30/12/19 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 62. TV3. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

02/05/19 Tot es mou Roda de premsa del diputat del GP de Junts per 
Catalunya, Josep Costa, per informar del recurs 
presentat contra la decisió de la JEC d’excloure 
com a candidats a Carles Puigdemont, Antoni 
Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees 

JUNTSxCAT Parcial 

07/05/19 12-14 Roda de premsa del diputat electe de C’s al 
Congrés dels Diputats, Albert Rivera, posterior a la 
reunió amb Pedro Sánchez en el marc de la ronda 
de contactes posterior al 28A 

C’s Parcial 

09/05/19 12-14 Roda de premsa del president del GP Socialistes i 
Units per Avançar, Miquel Iceta, des del Parlament 
de Catalunya en relació amb la seva eventual 
designació com a Senador 

PSC Parcial 

09/05/19 Més 324. 
Especial inici 
de campanya63 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de JUNTS 
a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de C’s a 
Barcelona 

C’s Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya del PPC a 
Barcelona 

PPC Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya d’AMUNT 
a Barcelona 

CUP Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya d’EC a 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Connexió en diferit amb l’acte d’inici de campanya 
de PSC-CP a Barcelona 

PSC Parcial 

Connexió en diferit amb l’acte d’inici de campanya 
d’ERC-AM a Barcelona 

ERC Parcial 

  

                                                
63

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
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15/05/19 Més 324. 
Especial el 
debat 
(Eleccions al 
Parlament 
Europeu)64 

Atenció als mitjans del candidat d’AHORA 
REPÚBLICAS al Parlament Europeu, Jordi Solé 

ERC Total 

Atenció als mitjans del candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu, Ernest Urtasun 

CAT EN COMÚ Total 

Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Parlament Europeu, Javi López 

PSC Total 

Atenció als mitjans del candidat del PP al Parlament 
Europeu, González Pons 

PP Total 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Parlament 
Europeu, Jordi Cañas 

C’s Total 

Minut d’or de Carles Puigdemont65 PDECAT Total 

15/05/19 12-14 Roda de premsa del portaveu del GP Republicà, 
Sergi Sabrià, al Parlament de Catalunya en relació 
amb l’eventual designació de Miquel Iceta com a 
Senador 

ERC Parcial 

20/05/19 12-14 Atenció als mitjans del diputat electe d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, per valorar la recollida de l’acta dels diputats 
i el senador electes en situació de presó preventiva 

ERC Total 

21/05/19 Els matins Reunió del GP Socialista al Congrés dels Diputats 
prèvia a la sessió constitutiva de les Corts Generals 
de la XIII legislatura 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans de la diputada electa de 
PODEMOS-IU-EQUO, Irene Montero, per valorar la 
situació dels diputats i el senador electes en situació 
de presó preventiva 

Podemos Parcial 

Atenció als mitjans del Conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, a l’exterior 
del Congrés dels Diputats per valorar la sessió 
constitutiva de les Corts Generals de la XIII 
legislatura 

PDECAT Parcial 

27/05/19 12-14 Roda de premsa del diputat electe de PODEMOS-
IU al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, des de la 
seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, i 
del candidat de JUNTS al Parlament Europeu, 
Carles Puigdemont, des de la seu electoral del partit 
per valorar els resultats de les eleccions del 26M 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la diputada del GP Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, des de la seu del partit posterior a 
la reunió del Comitè Executiu per valorar els 
resultats de les eleccions del 26M 

C’s Parcial 

27/05/19 12-14 Roda de premsa de la Portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, per valorar els resultats de les eleccions del 
26M 

ERC Parcial 

Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, per valorar els resultats de les eleccions 
del 26M 

ERC Parcial 

Tot es mou Roda de premsa de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

CAT EN COMÚ Parcial 

28/05/19 Tot es mou Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, per valorar els resultats de les eleccions 
del 26M 

ERC Parcial 

  

                                                
64

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
65

 S’emet el minut d’or que el candidat de JUNTS al Parlament Europeu, Aleix Sarri, lliura al moderador del debat 
electoral E19 El Debat, programat el 14/05/19. 
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31/05/19 Tot es mou Atenció als mitjans de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, a 
l’exterior de la presó de Soto del Real posterior a la 
reunió amb Joaquim Forn 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, a l’exterior de la presó de Soto del Real 
posterior a la reunió amb Joaquim Forn 

ERC Parcial 

05/06/19 Tot es mou Atenció als mitjans de la diputada del GP Mixt per 
JUNTSxCAT, Laura Borràs, a l’exterior de Soto del 
Real posterior a la reunió amb els diputats i el 
senador electes en situació de presó preventiva 

JUNTSxCAT Parcial 

06/06/19 12-14 Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, posterior a la reunió amb el 
Rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

CAT EN COMÚ Parcial 

07/06/19 Tot es mou Roda de premsa de la regidora electa del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, des de la 
seu del partit per valorar possibles pactes 
postelectorals 

PSC Parcial 

Els matins Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, a 
l’exterior del TSJC per valorar possibles pactes 
postelectorals 

JUNTSxCAT Parcial 

12-14 Roda de premsa de la regidora electa del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Sabadell, Marta Farrés, per 
informar d’un acord de govern amb Podem 

PSC Parcial 

10/06/19 Tot es mou Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, a l’exterior de Soto del Real posterior a la 
reunió amb Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi 
Cuixart per valorar possibles pactes postelectorals 

ERC Parcial 

12/06/19 Tot es mou Atenció als mitjans del diputat del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent del Parlament de Catalunya, 
Carles Riera, a l’exterior del TS per valorar la 
finalització del judici de la Causa Especial 
20907/2017 

CUP Parcial 

14/06/19 Tot es mou Roda de premsa del portaveu de Barcelona En 
Comú, Enric Bárcena, i de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, per informar del resultat de 
la consulta a les bases sobre un acord de govern a 
l’alcaldia 

CAT EN COMÚ Parcial 

15/06/19 TN comarques. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Intervenció del regidor electe del PSC-CxLL-CP a la 
Paeria de Lleida, Fèlix Larrosa, durant el Ple de 
constitució de l’Ajuntament 

PSC Parcial 

27/06/19 Tot es mou Roda de premsa de Carles Puigdemont en el marc 
del Crans Montana Fòrum a Ginebra, per valorar 
una possible reactivació de l’euroordre en el cas 
que assisteixi a la constitució del Parlament 
Europeu a Estrasburg 

PDECAT Parcial 

02/07/19 Els matins Atenció als mitjans del secretari general del PSOE, 
Pedro Sánchez, a Estrasburg per valorar possibles 
pactes postelectorals amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

04/07/19 -- Reunió del GP Ciudadanos al Congrés de Diputats 
per abordar les línies polítiques de la formació amb 
vista a la investidura 

C’s Parcial 

05/07/19 -- Roda de premsa de la portaveu del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Irene Montero, posterior a la reunió de la 
Mesa confederal per valorar la proposta de Pedro 
Sánchez amb vista a la investidura 

Podemos Parcial 
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08/07/19 -- Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, per valorar el pacte electoral de 
JxCat-JUNTS i el PSC a la Diputació de Barcelona 

ERC Parcial 

09/07/19 -- Roda de premsa del president del GP Ciudadanos, 
Albert Rivera, per valorar la situació política amb 
vista a la investidura 

C’s Parcial 

10/07/19 -- Roda de premsa conjunta de la candidata electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG, Ada Colau, i del 
candidat electe del PSC-CP, Jaume Collboni, per 
presentar un acord de govern a l’Ajuntament de 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

PSC 

16/07/19 Tot es mou Roda de premsa del portaveu d’ERC al Congrés de 
Diputats, Gabriel Rufián, posterior a la reunió amb 
la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, per valorar 
possibles pactes postelectorals amb vista a la 
investidura 

ERC Parcial 

18/07/19 -- Roda de premsa del secretari d’organització del 
PSOE, José Luis Ábalos, posterior a la reunió de la 
Comissió Executiva Federal per valorar possibles 
pactes postelectorals amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

23/07/19 Els matins Compareixença davant els mitjans de la diputada 
del GP Socialista, Carmen Calvo, a l’exterior del 
Congrés dels Diputats per valorar possibles pactes 
postelectorals amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

25/07/19 Els matins Roda de premsa conjunta del portaveu del GP 
Republicà, Gabriel Rufián, i la diputada del GP Mixt 
per EH Bildu, Mertxe Aizpurua, per informar de la 
posició del seu GP amb vista a la investidura 

ERC Parcial 

EH Bildu 

03/09/19 -- Acte del PSOE a Madrid per presentar el “Programa 
común progresista” 

PSOE Parcial 

04/09/19 -- Roda de premsa de representants de JUNTSxCAT, 
posterior a la reunió mantinguda a Brussel·les per 
abordar les línies polítiques de la formació amb 
vista al nou curs polític 

JUNTSxCAT Parcial 

11/09/19 Especial 
informatiu 11-S. 
El matí de la 
Diada 

Atenció als mitjans de la portaveu del GP 
Ciutadans, Lorena Roldán, posterior a l’acte 
“Catalunya som tots. Avui i sempre” celebrat a 
Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

C’s Parcial 

17/09/19 Planta baixa Roda de premsa del president del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Pablo Iglesias, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

Podemos Parcial 

Tot es mou Roda de premsa del president del GP Ciudadanos, 
Albert Rivera, posterior a la reunió amb el rei Felip 
VI en el marc de la ronda de consultes 

C’s Parcial 

19/09/19 Planta baixa Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior al comunicat del rei Felip 
VI on confirma la falta d’un candidat a la presidència 
del Govern de l’Estat 

PP Parcial 

26/09/19 Planta baixa Atenció als mitjans de la portaveu del GP 
Ciutadans, Lorena Roldán, al Parlament de 
Catalunya per valorar la detenció de persones que 
es vinculen als CDR 

C’s Parcial 

Tot es mou Roda de premsa del president del GP Ciutadans, 
Carlos Carrizosa, posterior a la segona sessió del 
debat sobre l’orientació política general del Govern 

C’s Parcial 

01/10/19 Planta baixa Acte unitari de partits polítics i entitats sobiranistes 
als Jardins de la Sedeta de Barcelona amb motiu 
del segon aniversari de l’1-O 

JUNTSxCAT  Parcial 

ERC 

CUP 

Roda de premsa del membre del Consell Nacional 
de CAT EN COMÚ, Jaume Asens, al Parlament de 
Catalunya amb motiu del segon aniversari de l’1-O 

CAT EN COMÚ Parcial 
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01/10/19 Planta baixa Reunió del GP de Ciutadans preparatòria de la 
moció de censura al president de la Generalitat de 
Catalunya 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la portaveu del GP Socialistes i 
Units per Avançar, Eva Granados, per informar del 
posicionament respecte de  la moció de censura al 
president de la Generalitat de Catalunya 

PSC Parcial 

Acte del PSOE a Osca amb vista a les eleccions del 
10N 

PSOE Parcial 

Tot es mou Roda de premsa de Carles Puigdemont a 
Brussel·les posterior a la reunió del Consell per la 
República amb motiu del segon aniversari de l’1-O 

PDECAT Parcial 

Acte d’ERC a Fonollosa per commemorar el segon 
aniversari de l’1-O 

ERC Parcial 

02/10/19 Planta baixa Atenció als mitjans del president del GP Ciutadans, 
Carlos Carrizosa, a l’exterior de la Fiscalia Superior 
de Catalunya després de presentar informació al 
ministeri públic que vincula presumptament el 
president de la Generalitat, Quim Torra, amb els 
CDR 

C’s Parcial 

Tot es mou Roda de premsa de la portaveu del GP Ciutadans, 
Lorena Roldán, al Parlament de Catalunya posterior 
a la reunió amb el president del GP Socialistes i 
Units per Avançar, Miquel Iceta, amb vista a la 
moció de censura al President de la Generalitat 

C’s Parcial 

07/10/19 Planta baixa Atenció als mitjans del president de C’s, Albert 
Rivera, posterior a la sessió del Ple del Parlament 
de Catalunya corresponent a la moció de censura al 
president de la Generalitat 

C’s Parcial 

08/10/19 Tot es mou Roda de premsa del portaveu del GP Junts per 
Catalunya, Eduard Pujol, per valorar la demanda de 
la Fiscalia de prorrogar la presó preventiva de Jordi 
Sánchez i de Jordi Cuixart 

JUNTSxCAT Parcial 

09/10/19 Tot es mou Acte del PSC a Barcelona amb vista a les eleccions 
del 10N 

PSC Parcial 

14/10/19 Els matins Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, i de la diputada 
del GP Mixt per JUNTSxCAT, Laura Borràs, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat del GP Republicà del Congrés 
del Diputats, Gabriel Rufián, per valorar la 
Sentència 459/2019 del TS 

ERC Parcial 

14/10/19 Els matins Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, i de la presidenta GP de 
Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

CAT EN COMÚ Parcial 

TN migdia  Roda de premsa de Carles Puigdemont des de la 
Delegació del Govern davant la Unió Europea a 
Brussel·les per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

PDECAT Parcial 

15/10/19 Planta baixa Roda de premsa del diputat del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent, Vidal Aragonés, per valorar 
l’actuació policial durant les mobilitzacions de 
protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

CUP Parcial 

16/10/19 Planta baixa Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió bilateral amb 
president del Govern de l’Estat en funcions per 
abordar la situació a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS 

PP Parcial 
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19/10/19 -- Roda de premsa del portaveu del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent, Carles Riera, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

CUP Parcial 

20/10/19 -- Concentració “¡Basta ya! Justicia y convivencia”, 
organitzada per C’s, a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona 

C’s Parcial 

21/10/19 Planta baixa Atenció als mitjans de Pablo Casado, president del 
PP, a Barcelona per fer balanç dels darrers 
esdeveniments produïts a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS 

PP Parcial 

29/10/19 Els matins Atenció als mitjans de Carles Puigdemont després 
de comparèixer davant el tribunal de primera 
instància de Brussel·les en el marc del procediment 
d’activació de l’euroordre per part del TS 

PDECAT Parcial 

30/10/19 Tot es mou Acte del PSC a Viladecans amb vista a les 
eleccions del 10N 

PSC Parcial 

07/11/19 Tot es mou Atenció als mitjans dels exconsellers de la 
Generalitat de Catalunya Toni Comín i Lluís Pui, 
després de comparèixer davant el tribunal de 
primera instància de Brussel·les en el marc del 
procediment d’activació de les euroordres per part 
del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

08/11/19 Tot es mou Acte final de campanya electoral de CAT EN COMÚ 
a Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Acte final de campanya electoral de la CUP a 
Sabadell 

CUP Parcial 

Acte final de campanya electoral del PSC a 
Barcelona 

PSC Parcial 

Acte final de campanya electoral de JUNTSxCAT a 
Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Acte final de campanya electoral de C’s a Barcelona C’s Parcial 

Acte final de campanya electoral del PP a 
Barcelona 

PPC Parcial 

Acte final de campanya electoral de VOX a 
Barcelona 

VOX Parcial 

10/11/19 -- Atenció als mitjans de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, després de 
votar a Barcelona  

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez, després de 
votar a Madrid 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ECP-GUANYEM 
EL CANVI al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, 
després de votar a Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, després de votar a 
Madrid 

PP Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, després de votar a Sabadell 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, després de votar a 
Pozuelo de Alarcón 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Ignacio Garriga, després de votar a 
Barcelona 

VOX Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata del PSC al 
Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, després de 
votar a Barcelona 

PSC Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de CUP al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, després de 
votar a Barcelona 

CUP Parcial 
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10/11/19 -- Atenció als mitjans de la candidata de C’s al 
Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, després de 
votar a Barcelona 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, després de votar a 
Madrid 

VOX Parcial 

Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals 

Roda de premsa del secretari d’organització del 
PSC, Salvador Illa, per valorar la jornada electoral 

PSC Parcial 

Roda de premsa del president provincial de VOX a 
Barcelona, Juan Garriga, per valorar la jornada 
electoral 

VOX Parcial 

Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya del Parlament de Catalunya, 
Eduard Pujol, per valorar la jornada electoral 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Eulàlia Reguant, per valorar 
la jornada electoral 

CUP Parcial 

Roda de premsa de la candidata de la ECP-
GUANYEM EL CANVI al Congrés dels Diputats, 
Aina Vidal, per valorar la jornada electoral 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del secretari d’organització de C’s, 
José Manuel Villegas, per valorar la jornada 
electoral 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, per valorar la jornada electoral 

ERC Parcial 

Roda de premsa del diputat de VOX al Parlament 
Europeu, Jorge Buxadé, des de la seu electoral del 
partit per valorar els resultats de les eleccions del 
10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, i del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, des de la seu electoral del partit per valorar 
els resultats de les eleccions del 10N 

ERC Parcial 

Roda de premsa del candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, des 
de la seu electoral del partit per valorar els resultats 
de les eleccions del 10N 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del candidat de PODEMOS-IU, 
Pablo Iglesias, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

Podemos Parcial 

Roda de premsa de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

Roda de premsa de la candidata de CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

CUP Parcial 

Roda de premsa del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

C’s Parcial 

Roda de premsa del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PP Parcial 
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10/11/19 Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals 

Roda de premsa del candidat del PSOE al Congrés 
dels Diputats, Pedro Sánchez, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Total 

11/11/19 Planta baixa Roda de premsa del president de C’s, Albert Rivera, 
posterior a la reunió de l’Executiva a Madrid per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N i 
informar de la seva dimissió com a president del 
partit 

C’s Total 

Roda de premsa de la portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N  

ERC Parcial 

Roda de premsa del Secretari de l’Àrea 
d’Organització del PSOE, José Luís Ábalos, 
posterior a la reunió de la Comissió Executiva 
Federal del PSOE per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, a Barcelona per valorar els resultats 
de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

04/12/19 Planta baixa Roda de premsa de la diputada del GP Mixt per la 
CUP-PR, Mireia Vehí, per valorar possibles pactes 
postelectorals amb vista a la investidura 

CUP Parcial 

09/12/19 Planta baixa Roda de premsa de membres de JUNTSxCAT 
posterior a la reunió mantinguda a Brussel·les per 
abordar les línies polítiques de la formació amb 
vista a la investidura i el nou curs polític 

JUNTSxCAT Parcial 

11/12/19 Planta baixa Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

CAT EN COMÚ Parcial 

Atenció als mitjans de Sergi Sabrià, president del 
GP Republicà, per valorar l’obtenció de permisos 
penitenciaris de les persones encausades arran del 
procés independentista 

ERC Parcial 

Roda de premsa de la portaveu del GP Plural per 
JUNTSxCAT, Laura Borràs, posterior a la reunió 
amb el rei Felip VI en el marc de la ronda de 
consultes 

JUNTSxCAT Parcial 

11/12/19 Tot es mou Roda de premsa del president del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Pablo Iglesias, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

Podemos Parcial 

13/12/19 Tot es mou 14è Congrés del PSC al Palau de Congressos de 
Catalunya 

PSC Parcial 

16/12/19 Planta baixa Roda de premsa de la portaveu del GP Socialista, 
Adriana Lastra, posterior a les reunions de Pedro 
Sánchez amb representants dels GP Popular i de 
Ciudadanos en el marc de la ronda de contactes 
posterior al 10N 

PSOE Parcial 

19/12/19 Els matins Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, al Parlament de Catalunya per 
valorar la decisió del TJUE sobre l’obtenció de l’acta 
i la condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

ERC Parcial 

Planta baixa Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament 
de Catalunya, Albert Batet, per valorar la decisió del 
TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la condició 
d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la portaveu del GP Ciutadans, 
Lorena Roldán, per valorar la sentència del TSJC 
en relació amb el processament del president de la 
Generalitat, Quim Torra, per desobediència a la 
JEC 

Ciutadans Parcial 
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19/12/19 Tot es mou Roda de premsa dels diputats electes de JUNTS al 
Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, per valorar la decisió del TJUE sobre 
l’obtenció de l’acta i la condició d’eurodiputat d’Oriol 
Junqueras 

JUNTSxCAT Parcial 

20/12/19 Planta baixa Atenció als mitjans dels diputats electes de JUNTS 
al Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, després d’iniciar els tràmits per obtenir les 
acreditacions com a eurodiputats 

JUNTSxCAT Parcial 

21/12/19 -- 28è Congrés Nacional d’ERC a l’Auditori del Fòrum 
de Barcelona 

ERC Parcial 

 

 

Quadre 63. TV3. Altres retransmissions i connexions
66

 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

02/05/19 Els matins Roda de premsa de l’ANC i el Consell de la 
República des de Brussel·les per presentar una 
campanya de recollida de firmes per promoure una 
Iniciativa Ciutadana Europea 

ANC Parcial 

12/06/19 Tot es mou Atenció als mitjans del vicepresident d’Òmnium 
Cultural, Marcel Mauri, a l’exterior del TS per valorar 
la finalització del judici de la Causa especial 
20907/2017 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

Atenció als mitjans de la presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzie, a la concentració 
“L’autodeterminació és un dret” de Barcelona 

ANC Parcial 

02/07/19 -- Concentració “Omplim Estrasburg” coincidint amb la 
sessió constitutiva del Parlament Europeu, 
organitzada pel Consell per la República, l’ANC i 
Òmnium Cultural 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

10/07/19 Tot es mou Atenció als mitjans de la presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzie, a la concentració “Ni pactes ni 
abstenció amb el 155” de Barcelona on valora els 
possibles pactes postelectorals a les eleccions del 
28A i del 26M 

ANC Parcial 

04/09/19 -- Judici a sis regidors de l’Ajuntament de Badalona 
per obrir el consistori el 12 d’octubre de 2016 

-- Parcial 

11/09/19 -- Ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu 11-S. 
El matí de la 
Diada 

Acte “Pels drets i les llibertats: absolució!” organitzat 
per Òmnium Cultural davant de l’Arc de Triomf de 
Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

11/09/19 Especial 
informatiu 11-S. 
La manifestació 
de la Diada 

Manifestació “Objectiu Independència” organitzada 
per l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

ANC Parcial 

26/09/19 Tot es mou Concentració organitzada per Alerta Solidària a 
Sabadell en suport de les nou persones detingudes 
que es vinculen als CDR 

Alerta Solidària Parcial 

01/10/19 Planta baixa Acte unitari de partits polítics i entitats sobiranistes 
als Jardins de la Sedeta de Barcelona amb motiu 
del segon aniversari de l’1-O 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

15/10/19 Els matins Ofrena floral al monument i a la tomba del president 
Lluís Companys, amb motiu del 79è aniversari del 
seu afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

18/10/19 Notícies 3/24 

(Directe 
Manifestació) 

Acte central de la vaga general convocada per 
Intersindical-CSC i IAC a Barcelona 

-- Parcial 
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26/10/19 Especial 
informatiu 26-
O. La 
manifestació 
contra la 
sentència 

Manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i 
Òmnium Cultural a Barcelona 

ANC Total 

Òmnium 
Cultural 

27/10/19 Especial 
informatiu 27-
O. Manifestació 
a Barcelona 
convocada per 
Societat Civil 
Catalana 

Manifestació “Per la concòrdia, per la democràcia, 
per Catalunya: stop procés” organitzada per 
Societat Civil Catalana a Barcelona 

Societat Civil 
Catalana 

Parcial 

30/10/19 Tot es mou Reunió de l’Assemblea de Càrrecs Electes de 
Catalunya al Palau de Congressos de Barcelona 

-- Parcial 

18/11/19 Els matins Concentració de suport al president de la 
Generalitat, Quim Torra, organitzada per ANC i 
Òmnium Cultural a l’exterior del TSJC on ha de 
declarar en relació amb un presumpte delicte de 
desobediència a la JEC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

Tot es mou Concentració de suport al president de la 
Generalitat, Quim Torra, organitzada per ANC i 
Òmnium Cultural a l’exterior del TSJC on ha de 
declarar en relació amb un presumpte delicte de 
desobediència a la JEC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

19/11/19 Tot es mou Roda de premsa del vicepresident d’Òmnium 
Cultural, Marcel Mauri, per valorar la publicació de 
l’informe “Anàlisi de la sentència del Tribunal 
Suprem en la causa contra els líders catalans” 
d’Amnistia Internacional 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

06/12/19 -- Manifestació organitzada per Moviment Cívic 
d’Espanya i Catalans i Catalunya Suma amb motiu 
del dia de la Constitució espanyola a Barcelona 

Moviment Cívic 
d’Espanya i 
Catalans 

Parcial 

Catalunya 
Suma 

25/12/19 -- Ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, amb 
motiu del 86è aniversari de la seva mort, al 
Cementiri de Montjuïc 

-- Parcial 

 

 

Quadre 64. TV3. Retransmissions i connexions corresponents a sessions de la Causa especial 
20907/2017 al Tribunal Suprem 

Data Contingut Abast 

06/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 39) Parcial 
07/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 40) Parcial 
09/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 42) Parcial 
13/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 43) Parcial 
14/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 44) Parcial 
22/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 45) Parcial 
23/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 46) Parcial 
28/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 48) Parcial 
29/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 49) Parcial 
04/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 50) Parcial 
11/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 51) Parcial 
12/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 52) Parcial 
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Quadre 65. TV3. Retransmissions i connexions corresponents al procediment abreujat núm. 1/2019 
del TSJC al president de la Generalitat 

Data Programa Contingut Abast 

18/11/19 Els matins Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Parcial 

18/11/19 Planta baixa Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Parcial 

18/11/19 Tot es mou Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Parcial 
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2. 3/24 

 
Quadre 66. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

08/05/19 -- Sessió número 30 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
09/05/19 -- Sessió número 30 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
16/05/19 -- Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 

representar la Generalitat al Senat (sessió número 31) 
Parcial 

13/06/19 -- Sessió número 33 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
26/06/19 -- Sessió número 34 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
01/07/19 -- Sessió del Ple del “Parlament de les Dones” Total 
10/07/19 -- Sessió número 35 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
24/07/19 -- Sessió número 36 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
21/08/19 -- Sessió número 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda del 

Parlament de Catalunya 
Total 

25/09/19 -- Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

26/09/19 -- Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

07/10/19 -- Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Total 

09/10/19 -- Sessió número 39 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
17/10/19 -- Sessió número 40 del Ple del Parlament de Catalunya: 

Compareixença del president de la Generalitat per a informar sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial 

Parcial 

23/10/19 -- Sessió número 41 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
12/11/19 -- Sessió número 42 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
26/11/19 -- Sessió número 44 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
27/11/19 -- Sessió número 44 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
04/12/19 -- Sessió de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya amb el 

conseller d’Interior, Miquel Buch, sobre el dispositiu policial en relació 
amb les mobilitzacions de protesta per la Sentència 459/2019 del TS 
i els aldarulls posteriors 

Total 

11/12/19 -- Sessió número 45 del Ple del Parlament de Catalunya: sessió de 
control al Govern i al president de la Generalitat 

Parcial 

17/12/19 -- Sessió número 46 del Ple del Parlament de Catalunya: debat general 
sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones 

Parcial 

18/12/19 -- Sessió número 46 del Ple del Parlament de Catalunya: sessió de 
control al Govern i al president de la Generalitat 

Parcial 

 

 

Quadre 67. 3/24. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

21/05/19 Els matins Constitució de les Corts Generals de la XIII legislatura Parcial 

15/06/19 Notícies 3/24. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Ronda de connexions amb Plens de constitució d’ajuntaments de 
diversos municipis de Catalunya i la resta de l’Estat 

Parcial 

15/06/19 Especial 
informatiu. Ple 
de Constitució 
de 
l’Ajuntament 
de Barcelona 

Sessió constitutiva del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona Total 

02/07/19 -- Sessió plenària del 2/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
constitució del Parlament Europeu 

Parcial 
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03/07/19 -- Sessió plenària del 3/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
Constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

10/07/19 -- Sessió del Ple d’investidura sense candidat a l’Assemblea de Madrid Parcial 
11/07/19 -- Sessió constitutiva de la Diputació de Barcelona Parcial 
12/07/19 -- Sessió constitutiva de la Diputació de Lleida Parcial 
16/07/19 -- Sessió plenària del 16/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: elecció 

del president o presidenta de la Comissió Europea 
Parcial 

22/07/19 -- Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Total 
23/07/19 -- Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 
25/07/19 -- Votació per investir el candidat a la presidència del govern Parcial 
11/09/19 Especial 

informatiu 11-
S. El matí de 
la Diada. 

Sessió número 7 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

18/09/19 -- Sessió número 9 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
03/12/19 -- Constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura Parcial 
06/12/19 -- Celebració del 41è aniversari de la Constitució espanyola al Congrés 

dels Diputats 
Parcial 

 

 

 

Quadre 68. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut 
Govern o 
institució 

Abast 

02/05/19 -- Atenció als mitjans conjunta de Carles Puigdemont i 
del president de la Generalitat, Quim Torra, 
posterior a la reunió mantinguda a Waterloo per 
valorar diversos temes de l’actualitat política 

Govern de 
Catalunya 

Total 

07/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

15/05/19 -- Arribada del president de la Generalitat, Quim 
Torra, al TSJC per declarar per desobediència a la 
Junta Electoral Central 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12-14 Compareixença del president de la Generalitat, 
Quim Torra, al Palau de la Generalitat posterior a la 
seva declaració als TSJC per desobediència a la 
Junta Electoral Central 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

16/05/19 -- Acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2019 
a l’Auditori Fòrum del CCIB de Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Total 

17/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

23/05/19 -- Compareixença de la presidenta del Congrés del 
Diputats, Meritxell Batet, posterior a la primera 
reunió de la Mesa del Congrés de Diputats 

Corts Generals Parcial 

24/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Compareixença de la presidenta del Congrés del 
Diputats, Meritxell Batet, per informar de la decisió 
de la Mesa de suspendre els diputats electes en 
situació de presó preventiva 

Corts Generals Parcial 

26/05/19 -- Roda de premsa conjunta del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
Alfred Bosch, i del conseller d’Interior, Miquel Buch, 
per informar sobre l’obertura dels col·legis electorals 
a Catalunya en les eleccions del 26M 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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26/05/19 -- Roda de premsa del secretari d’Estat de 
Comunicació, Miguel Ángel Oliver, i la subsecretària 
del Ministeri de l’Interior, Isabel Goicoechea, per 
informar sobre l’obertura dels col·legis electorals 
des del Centre Nacional de Dades de les eleccions 
del 26M 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de votar a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del secretari d’Estat de 
Comunicació, Miguel Ángel Oliver, i la subsecretària 
del Ministeri de l’Interior, Isabel Goicoechea, per 
actualitzar les dades de participació a les 18 h des 
del Centre Nacional de Dades de les eleccions del 
26M 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Roda de premsa del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, Alfred 
Bosch, per informar sobre el desenvolupament de la 
jornada electoral a Catalunya en les eleccions del 
26M 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/05/19 -- Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, per valorar l’informe del 
Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de 
l’ONU 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

30/05/19 -- Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en la sessió inaugural de la 35a reunió del 
Cercle d’Economia a Sitges 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

31/05/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

12-14 Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Total 

01/06/19 -- Intervenció del president en funcions del Govern de 
l’Estat, Pedro Sánchez, en la sessió de cloenda de 
la 35a reunió del Cercle d’Economia a Sitges 

Govern de 
l’Estat 

Total 

04/06/19 -- Compareixença del president de la Generalitat, 
Quim Torra, des del Palau de la Generalitat per fer 
balanç del seu primer any al capdavant de la 
Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/06/19 -- Atenció als mitjans de l’alcalde del Perelló, Ferran 
Cid, per informar sobre l’evolució de l’incendi 
forestal que afecta el terme municipal 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

12/06/19 -- Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid per valorar la finalització del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 

Govern de 
Catalunya 

Total 

18/06/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

20/06/19 -- Atenció als mitjans del conseller d’Interior, Miquel 
Buch, per informar sobre una operació policial 
contra el narcotràfic i el crim organitzat a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

21/06/19 -- Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, després de participar 
en la cimera extraordinària de la UE a Brussel·les 
per escollir els alts càrrecs de les institucions 
europees 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

24/06/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, per fer 
balanç del funcionament del dispositiu de seguretat 
organitzat per la revetlla de Sant Joan 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

25/06/19 12-14 Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

26/06/19 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, a l’exterior de la presó de Lledoners 
posterior a la reunió amb les persones encausades 
al judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 
després del seu trasllat des de Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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26/06/19 -- Atenció als mitjans de diversos alcaldes de la 
Ribera d’Ebre per informar sobre l’incendi forestal 
que afecta els termes municipals respectius 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

27/06/19 -- Roda de premsa del secretari de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, Joan Guix, per informar 
de les mesures de prevenció davant l’onada de 
calor 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, per informar de l’evolució de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12-14 Intervenció del secretari general d’Interior, Brauli 
Duart, durant la roda de premsa del Comitè Tècnic 
de l’Infocat per informar de l’evolució de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

-- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, del conseller d’Interior, Miquel Buch, i 
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, per informar de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Total 

28/06/19 -- Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del cap de l’operatiu dels 
Bombers per informar sobre l’evolució de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, i del subdirector general operatiu, 
David Borrell, per informar sobre l’evolució de 
l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del Comitè Tècnic del Pla 
d’Incendis Forestals de Catalunya (Infocat) per 
informar sobre l’evolució de l’incendi forestal a la 
Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar sobre l’evolució 
de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Més 324 Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar sobre l’evolució 
de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/06/19 -- Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar (a les 7.25 h) 
sobre l’evolució de l’incendi forestal a la Ribera 
d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/06/19 -- Roda de premsa del president en funcions del 
Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, després de la 
cimera del G20 celebrada a Osaka 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

29/06/19 -- Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar (a les 12.38 h) 
sobre l’evolució de l’incendi forestal a la Ribera 
d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

30/06/19 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, de l’alcalde de Flix, Francesc Barbero, i 
de la consellera de la Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, per informar sobre 
l’evolució de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

01/07/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del comitè tècnic dels 
plans Infocat i Procicat, per informar sobre el risc 
d’incendis forestals 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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02/07/19 -- Roda de premsa de la presidenta del Congrés de 
Diputats, Meritxell Batet, per anunciar la data del 
debat d’investidura del candidat Pedro Sánchez 

Corts Generals Total 

-- Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, per valorar l’acord 
d’elecció dels nous alts càrrecs al capdavant de les 
institucions europees 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

03/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

04/07/19 -- Intervenció del president del Parlament, Roger 
Torrent, durant l’esmorzar informatiu organitzat pel 
Fòrum Europa a Madrid 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

05/07/19 -- Roda de premsa conjunta del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El-Homrani i de 
l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, per valorar 
l’atac a un centre de menors tutelats al municipi del 
Maresme 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de la 
administracions 
locals catalanes 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

06/07/19 -- Atenció als mitjans de la delegada del Govern de 
l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, per valorar les 
conseqüències de l’incendi forestal de la Ribera 
d’Ebre 

Govern de 
l’Estat 

Total 

Atenció als mitjans de la consellera de la 
Presidència i portaveu del Govern de Catalunya, 
Meritxell Budó, per valorar les conseqüències de 
l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Atenció als mitjans de l’alcalde de Flix, Francesc 
Barbero, per valorar les conseqüències de l’incendi 
forestal de la Ribera d’Ebre 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Total 

07/07/19 -- Roda de premsa de l’alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà, des del Centre d’Emergències de Reus per 
informar sobre un incendi en un magatzem de 
productes químics a Tarragona 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

09/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/07/19 -- Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, i de la tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat, Janet Sanz, posterior a la primera reunió 
de la Taula d’Emergència Climàtica de Barcelona 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

11/07/19 -- Roda de premsa de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Núria Marín, després de la seva elecció 
en el Ple de constitució de la Diputació 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

12/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

16/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

19/07/19 -- Roda de premsa conjunta del conseller d’Interior de 
la Generalitat, Miquel Buch, i de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, per informar dels temes 
abordats a la Junta de Seguretat Local de 
Barcelona 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

26/07/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

29/07/19 -- Roda de premsa del conseller de Territori i 
Infraestructures, Damià Calvet, posterior a la reunió 
amb responsables de les administracions 
involucrades en la problemàtica de la contaminació 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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30/07/19 -- Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, posterior a la seva reunió amb el president 
de la Generalitat, Quim Torra 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

Roda de premsa del conseller de Territori i 
Infraestructures, Damià Calvet, posterior a la reunió 
entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

01/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

02/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

09/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

20/08/19 -- Conferència del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el marc de la 51a Universitat Catalana 
d’Estiu, a Prada de Conflent 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

23/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

27/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

30/08/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

02/09/19 -- Roda de premsa de la consellera de la Presidència, 
Meritxell Budó, i del vicepresident del Parlament, 
Josep Costa, per presentar els actes institucionals 
de la Diada de Nacional de Catalunya 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Parlament de 
Catalunya 

03/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

04/09/19 -- Roda de premsa del regidor de Seguretat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, amb 
relació a la mort d’una dona al Port Olímpic de 
Barcelona 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

05/09/19 -- Conferència del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el marc dels esmorzars informatius 
organitzats per Europa Press a Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

06/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

07/09/19 -- Acte de presentació del model d’identitat digital 
IdentiCAT al Palau de la Generalitat de Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

09/09/19 -- Acte d’obertura de l’any judicial des de la seu del 
Tribunal Suprem a Madrid 

Òrgans de 
govern de 
l’administració 
de justícia 

Total 

10/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu de la Diada de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

12/09/19 -- Roda de premsa de la presidenta del Congrés de 
Diputats, Meritxell Batet, per anunciar una nova 
ronda de consultes del rei Felip VI amb vista a una 
possible investidura 

Corts Generals Total 

13/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

14/09/19 -- Roda de premsa del president de la Regió de 
Múrcia, Fernando López Miras, posterior a la reunió 
del Consell de Govern al Centre de Coordinació 
d’Emergències de Múrcia per valorar les 
inundacions a la Conca del Segura 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques 
no catalanes 

Parcial 
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14/09/19 -- Atenció als mitjans del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, després de 
visitar les zona afectades per les inundacions a la 
Conca del Segura 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

17/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa de la presidenta del Congrés de 
Diputats, Meritxell Batet, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI per informar del resultat de la ronda de 
consultes amb vista a una possible investidura 

Corts Generals Parcial 

20/09/19 -- Roda de premsa de la vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana i portaveu del Consell de 
Govern, Mònica Oltra, per anunciar un paquet 
d’ajudes als afectats per les inundacions a la Conca 
del Segura 

Govern de les 
administracions 
autonòmiques 
no catalanes 

Parcial 

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 

Parcial 

27/09/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

01/10/19 -- Acte institucional “Compromís del Primer d’Octubre” 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Total 

04/10/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

05/10/19 -- Intervenció del president del Govern de l’Estat en 
funcions, Pedro Sánchez, en el I Foro La Toja 
Vinculo Atlántico celebrat a O’Grove 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

08/10/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

11/10/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

14/10/19 -- Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, des del Palau 
de la Moncloa per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

El judici del 
procés - La 
sentència - Les 
reaccions 

Declaració institucional conjunta del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i dels 
expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de 
Gispert, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

16/10/19 Més 324 Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat en relació amb les mobilitzacions de 
protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

19/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, posterior a la reunió amb 
el ministre de l’Interior en funcions per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, posterior a la 
reunió amb el conseller d’Interior de la Generalitat 
per valorar les mobilitzacions de protesta per la 
Sentència 459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Total 
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19/10/19 Notícies 3/24. 
Especial 
informatiu (amb 
motiu de les 
“marxes 
llibertat”) 

Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

20/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, per valorar les mobilitzacions 
de protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Total 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, per valorar 
les mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

21/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

22/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del director general dels 
Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, posterior a la reunió del Consell 
Executiu de Catalunya per valorar les mobilitzacions 
de protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Roda de premsa del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, per informar de 
l’admissió a tràmit de les propostes de resolucions 
del Parlament sobre el dret a l’autodeterminació i 
sobre la reprovació de la Monarquia 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

23/10/19 -- Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, i del president del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà, Magí Trullols, per valorar els 
danys ocasionats pel temporal a la Conca de 
Barberà 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

24/10/19 -- Minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona 
en solidaritat amb les persones afectades pel 
temporal que ha afectat Catalunya 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Minut de silenci davant de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt en solidaritat amb les persones afectades pel 
temporal que ha afectat Catalunya 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

Minut de silenci davant de l’Ajuntament de 
Montblanc en solidaritat amb les persones 
afectades pel temporal que ha afectat Catalunya 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

25/10/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

26/10/19 -- Acte de rebuig a la Sentència 459/2019 del TS 
organitzat conjuntament per l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i presidit pel 
president de la Generalitat, Quim Torra 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 
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27/10/19 -- Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar la manifestació 
“Lliberta”  organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural 
a Barcelona i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/10/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en la presentació del projecte de la Cambra 
de Comerç de Barcelona “Catalunya 2030/40. 
Construïm un nou model econòmic de país” 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

31/10/19 -- Compareixença del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró, per valorar el 
decret sobre seguretat pública en matèria 
d’administració digital aprovat pel Consell de 
Ministres 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Total 

02/11/19 -- Atenció als mitjans de l’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor, per informar sobre l’enderroc d’un edifici al 
barri de la Salut arran d’un incendi 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

03/11/19 -- Atenció als mitjans del regidor d’Urbanisme i 
Seguretat de l’Ajuntament de Badalona, Rubén 
Guijarro, per informar sobre l’enderroc d’un edifici al 
barri de la Salut arran d’un incendi 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Parcial 

04/11/19 -- Acte de lliurament dels Premis Fundació Princesa 
de Girona 2019 al Palau de Congressos de 
Barcelona 

Corona Parcial 

05/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, posterior a la notificació 
del TC sobre les possibles responsabilitats penals 
en cas d’incomplir la suspensió de les resolucions 
d’autodeterminació i la reprovació de la monarquia 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

08/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

10/11/19 -- Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, després de votar a Sarrià 
de Ter 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de votar a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del secretari d’Estat de 
Comunicació, Miguel Ángel Oliver, i la subsecretària 
del Ministeri de l’Interior, Isabel Goicoechea, per 
actualitzar les dades de participació des del Centre 
Nacional de Dades de les eleccions del 10N 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

11/11/19 -- Acte commemoratiu del 5è aniversari del 9N al 
Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Total 

12/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

13/11/19 -- Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, després que la Fiscalia 
insti a investigar la Mesa del Parlament per les 
propostes de resolucions sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre la reprovació de la 
monarquia 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

15/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

19/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

22/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 
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23/11/19 -- Acte d’inauguració de l’estació de metro Ciutat de la 
Justícia de la L10 Sud a l’Hospitalet de Llobregat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

25/11/19 -- Acte institucional del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones a 
diversos indrets de Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

26/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/11/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

30/11/19 -- Roda de premsa conjunta del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i del primer ministre de 
Flandes, Jan Jambon, posterior a la reunió 
mantinguda al Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

01/12/19 -- Presa de possessió de la nova presidenta de la 
Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del 
president del Consell Europeu, Charles Michel, a 
Brussel·les 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 

02/12/19 -- Discurs inaugural de la Cimera del Clima COP25 de 
Madrid a càrrec del president de l’Estat en funcions, 
Pedro Sánchez 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

05/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

10/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

11/12/19 -- Roda de premsa del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, 
Amand Calderó, per informar de la situació 
d’empresonament i de l’obtenció de permisos de les 
persones encausades arran del procés 
independentista 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12/12/19 -- Roda de premsa posterior a la reunió del Consell 
d’Administració de l’Autoritat del Transport 
Metropolità de l’Àrea de Barcelona per informar dels 
canvis en les noves tarifes del transport públic 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

13/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, posterior a la reunió 
del Consell Europeu a Brussel·les per valorar els 
temes tractats 

Govern de 
l’Estat 

Total 

15/12/19 -- Atenció als mitjans de la ministra per a la Transició 
Ecològica en funcions, Teresa Rivera, per valorar 
els acords adoptats en la Cimera del Clima 
(COP25) a Madrid 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

16/12/19 -- Roda de premsa del vicepresident de la Generalitat 
i conseller d’Economia, Pere Aragonès, per valorar 
un acord en relació amb els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

17/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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19/12/19 -- Lectura del president del TJUE, Koen Lenaerts, de 
la sentència del TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la 
condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, per valorar la sentència del 
TSJC en relació amb el seu processament per 
desobediència a la JEC 

Govern de 
Catalunya 

Total 

20/12/19 -- Acte de lliurament del 31è Premi Internacional 
Catalunya a l’escriptor i activista kenyà Ngugi Wa 
Thiong’o al Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

23/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell Executiu de 
Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Acte de lliurament de les Medalles d’Or de la 
Generalitat 2019 a l’escriptor Josep Vallverdú i a la 
geògrafa Anna Maria Cabré 

Govern de 
Catalunya 

Total 

24/12/19 Missatge de 
Nadal del Rei 
Felip VI 

Missatge de Nadal del rei Felip VI Corona Total 

27/12/19 -- Roda de premsa posterior al Consell de Ministres Govern de 
l’Estat 

Parcial 

30/12/19 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 69. 3/24. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

02/05/19 -- Atenció als mitjans conjunta de Carles Puigdemont i 
del president de la Generalitat, Quim Torra, 
posterior a la reunió mantinguda a Waterloo per 
valorar diversos temes de l’actualitat política 

PDECAT Total 

04/05/19 -- Roda de premsa conjunta de Carles Puigdemont, 
Toni Comín i Clara Ponsatí, per presentar les 
persones que els substituiran (Gonzalo Boye, 
Xavier Trias i Beatriz Talegón) arran de la decisió 
de la JEC d’excloure’ls com a candidats a les 
eleccions europees 

JUNTSxCAT Parcial 

05/05/19 -- Roda de premsa de Carles Puigdemont des de 
Waterloo per valorar la decisió del TS que li 
reconeix el dret a presentar-se a les eleccions 
europees 

PDECAT Parcial 

07/05/19 12-14 Roda de premsa del diputat electe de C’s al 
Congrés dels Diputats, Albert Rivera, posterior a la 
reunió amb Pedro Sánchez en el marc de la ronda 
de contactes posterior al 28A 

C’s Parcial 

07/05/19 -- Roda de premsa del diputat electe de PODEMOS-
IU-EQUO al Congrés dels Diputats, Pablo Iglesias, 
posterior a la reunió amb Pedro Sánchez en el marc 
de la ronda de contactes posterior al 28A 

Podemos Parcial 
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09/05/19 12-14 Roda de premsa del president del GP Socialistes i 
Units per Avançar, Miquel Iceta, des del Parlament 
de Catalunya en relació amb la seva eventual 
designació com a senador 

PSC Parcial 

Més 324. 
Especial inici 
de campanya 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de JUNTS 
a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de C’s a 
Barcelona 

C’s Parcial 

Més 324. 
Especial inici 
de campanya 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya del PPC a 
Barcelona 

PPC Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya d’AMUNT 
a Barcelona 

CUP Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya d’EC a 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Connexió en diferit amb l’acte d’inici de campanya 
de PSC-CP a Barcelona 

PSC Parcial 

Connexió en diferit amb l’acte d’inici de campanya 
d’ERC-AM a Barcelona 

ERC Parcial 

15/05/19 Més 324. 
Especial el 
debat 
(Eleccions al 
Parlament 
Europeu)67 

Atenció als mitjans del candidat d’AHORA 
REPÚBLICAS al Parlament Europeu, Jordi Solé 

ERC Total 

Atenció als mitjans del candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu, Ernest Urtasun 

CAT EN COMÚ Total 

Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Parlament Europeu, Javi López 

PSC Total 

Atenció als mitjans del candidat del PP al Parlament 
Europeu, González Pons 

PP Total 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Parlament 
Europeu, Jordi Cañas 

C’s Total 

Minut d’or de Carles Puigdemont68 PDECAT Total 
15/05/19 12-14 Roda de premsa del portaveu del GP Republicà, 

Sergi Sabrià, al Parlament de Catalunya en relació 
amb l’eventual designació de Miquel Iceta com a 
senador 

ERC Parcial 

-- Roda de premsa del portaveu del GP de Junts per 
Catalunya, Albert Batet, al Parlament de Catalunya 
en relació amb l’eventual designació de Miquel Iceta 
com a senador 

JUNTSxCAT Parcial 

16/05/19 -- Roda de premsa del president del GP Socialistes i 
Units per Avançar, Miquel Iceta, posterior al Ple del 
Parlament de Catalunya on s’ha rebutjat la seva 
designació com a senador 

PSC Parcial 

20/05/19 -- Arribada al Congrés i al Senat dels diputats i el 
senador electes en situació de presó preventiva per 
recollir l’acta de diputats i senador 

JUNTSxCAT Parcial 

ERC 

Roda de premsa de la diputada electa de 
JUNTSxCAT-JUNTS al Congrés dels Diputats, 
Laura Borràs, per valorar la recollida de l’acta dels 
diputats i el senador electes en situació de presó 
preventiva 

JUNTSxCAT Total 

12-14 Atenció als mitjans del diputat electe d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, per valorar la recollida de l’acta dels diputats 
i el senador electes en situació de presó preventiva 

ERC Total 

21/05/19 -- Atenció als mitjans del Coordinador Nacional 
d’ERC, Pere Aragonès, a l’exterior del Congrés dels 
Diputats per valorar la sessió constitutiva de les 
Corts Generals de la XIII legislatura 

ERC Parcial 

Reunió del GP Socialista al Congrés dels Diputats 
prèvia a la sessió constitutiva de les Corts Generals 
de la XIII legislatura 

PSOE Parcial 

  

                                                
67

 Emissió simultània per TV3 i el 3/24. 
68

 S’emet el minut d’or que el candidat de JUNTS al Parlament Europeu, Aleix Sarri, lliura al moderador del debat 
electoral, E19 El Debat, programat el 14/05/19 
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24/05/19 12-14 Roda de premsa de la diputada del GP Popular, 
Ana Pastor, des del Congrés dels Diputats per 
valorar la decisió de la Mesa de suspendre els 
diputats electes en situació de presó preventiva 

PP Parcial 

-- Roda de premsa del diputat del GP Ciudadanos, 
José Miguel Villegas, des del Congrés dels Diputats 
per valorar la decisió de la Mesa de suspendre els 
diputats electes en situació de presó preventiva 

C’s Total 

Roda de premsa de la diputada del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Irene Montero, per valorar la decisió de la 
Mesa de suspendre els diputats electes en situació 
de presó preventiva 

Podemos Total 

Roda de premsa dels diputats de GP Mixt per 
JUNTSxCAT, Laura Borràs i Jaume Alonso-
Cuevillas, des de la seu del partit per valorar la 
decisió de la Mesa de suspendre els diputats 
electes en situació de presó preventiva 

JUNTSxCAT Parcial 

26/05/19 -- Atenció als mitjans del candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, després 
de votar a Barcelona 

PSC Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de JxCat-JUNTS 
a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, després 
de votar a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de BARCELONA 
EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de Barcelona, Ada 
Colau, després de votar a Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, després de votar a Barcelona 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de JUNTS al 
Parlament Europeu, Carles Puigdemont, per valorar 
de la jornada electoral des de Brussel·les 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de PODEMOS-IU al 
Parlament Europeu, Ernest Urtasun, després de 
votar a Barcelona 

CAT EN COMÚ Total 

Roda de premsa de la candidata de JxCat-JUNTS a 
l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, per valorar 
la jornada electoral 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del candidat de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de Barcelona, Joan 
Subirats, per valorar la jornada electoral 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta,  per valorar la jornada electoral 

ERC Parcial 

Roda de premsa del candidat del PSC-PSOE al 
Parlament Europeu, Javi López, per valorar la 
jornada electoral 

PSC Parcial 

27/05/19 -- Roda de premsa de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, des de la seu electoral del 
partit per valorar els resultats de les eleccions del 
26M 

CAT EN COMÚ Total 

Roda de premsa del regidor electe de BCN Canvi-
C’s a l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, des 
de la seu electoral del partit per valorar els resultats 
de les eleccions del 26M 

BCN CANVI Parcial 

Roda de premsa del secretari general del PSOE, 
Pedro Sánchez, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 26M 

PSOE Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, i del regidor electe del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, des de 
la seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

PSC Parcial 
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27/05/19 -- Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, 
des de la seu electoral del partit per valorar els 
resultats de les eleccions del 26M 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del diputat electe de JUNTS al 
Parlament Europeu, Carles Puigdemont, des de 
Brussel·les per valorar els resultats de les eleccions 
del 26M 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del Coordinador Nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, i dels regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 26M 

ERC Parcial 

Roda de premsa del regidor electe del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, des de la 
seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

PPC Parcial 

12-14 Roda de premsa del diputat electe de PODEMOS-
IU al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, des de la 
seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, 
per valorar els resultats de les eleccions del 26M 

JUNTSxCAT Parcial 

-- Roda de premsa de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, per valorar els resultats de 
les eleccions del 26M 

CAT EN COMÚ Total 

Roda de premsa del secretari d’Organització del 
PSOE, José Luis Ábalos, posterior a la reunió de la 
Executiva Federal per valorar els resultats de les 
eleccions del 26M 

PSOE Parcial 

28/05/19 -- Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, per valorar els resultats de les eleccions 
del 26M 

ERC Parcial 

31/05/19 -- Atenció als mitjans de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, a 
l’exterior de la presó de Soto del Real posterior a la 
reunió amb Joaquim Forn 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, a l’exterior de la presó de Soto del Real 
posterior a la reunió amb Joaquim Forn 

ERC Parcial 

06/06/19 12-14 Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

CAT EN COMÚ Parcial 

07/06/19 12-14 Roda de premsa de la regidora electa del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Sabadell, Marta Farrés, per 
informar d’un acord de govern amb Podem 

PSC Parcial 

08/06/19 -- Roda de premsa de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, per informar de la seva 
candidatura a alcaldessa al ple d’investidura 
municipal 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del regidor electe del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, per 
informar d’un eventual acord de govern a l’alcaldia 

PSC Parcial 

10/06/19 -- Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, a l’exterior de Soto del Real posterior a la 
reunió amb Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi 
Cuixart per valorar possibles pactes postelectorals 

ERC Parcial 
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13/06/19 -- Roda de premsa del regidor electe del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, per 
valorar possibles pactes postelectorals 

PSC Parcial 

Roda de premsa del regidor electe d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, per valorar possibles pactes 
postelectorals 

ERC Parcial 

14/06/19 -- Roda de premsa del portaveu de Barcelona En 
Comú, Enric Bárcena, i de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Ada Colau, per informar del resultat de 
la consulta a les bases sobre un acord de govern a 
l’alcaldia 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del regidor electe del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, per 
valorar el resultat de la consulta a les bases de 
Barcelona en Comú sobre un acord de govern a 
l’alcaldia 

PSC Parcial 

15/06/19 TN comarques. 
Especial 
constitució 
Ajuntaments 

Intervenció del regidor electe del PSC-CxLL-CP a la 
Paeria de Lleida, Fèlix Larrosa, durant el Ple de 
constitució de l’Ajuntament 

PSC Parcial 

19/06/19 -- Roda de premsa del president del grup municipal 
Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, des de 
l’Ajuntament de Barcelona per anunciar el 
trencament de la coalició amb C’s 

BCN CANVI Parcial 

04/07/19 -- Reunió del GP Ciudadanos al Congrés de Diputats 
per abordar les línies polítiques de la formació amb 
vista a la investidura 

C’s Parcial 

05/07/19 -- Roda de premsa de la portaveu del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Irene Montero, posterior a la reunió de la 
Mesa confederal per valorar la proposta de Pedro 
Sánchez amb vista a la investidura 

Podemos Parcial 

08/07/19 -- Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, i 
del responsable d’Organització i Territori del 
PDECAT, Ferran Bel, per informar d’un pacte 
electoral amb el PSC a la Diputació de Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, per valorar el pacte electoral de 
JxCat-JUNTS i el PSC a la Diputació de Barcelona 

ERC Parcial 

09/07/19 -- Roda de premsa del president del GP Ciudadanos, 
Albert Rivera, per valorar la situació política actual a 
l’Estat espanyol amb vista a la investidura 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la vicesecretaria general del 
PSOE, Adriana Lastra, posterior a la reunió entre 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias en el marc de la 
ronda de contactes posterior al 28A 

PSOE Parcial 

09/07/19 -- Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió amb Pedro 
Sánchez en el marc de la ronda de contactes 
posterior al 28A 

PP Parcial 

10/07/19 -- Roda de premsa conjunta de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG, Ada Colau, i del 
regidor electe del PSC-CP, Jaume Collboni, per 
presentar un acord de govern a l’Ajuntament de 
Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 

PSC 

13/07/19 -- Celebració de l’escola d’estiu del PSC a Barcelona PSC Parcial 
14/07/19 -- Roda de premsa de la membre del Secretariat 

Nacional de la CUP, Mireia Vehí, per informar dels 
acords assolits en l’Assemblea Nacional de la 
formació a Celrà 

CUP Parcial 
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16/07/19 -- Roda de premsa del portaveu del GP Republicà, 
Gabriel Rufián, des del Congrés dels Diputats 
posterior a la reunió amb la portaveu del PSOE, 
Adriana Lastra, per valorar possibles pactes 
postelectorals amb vista a la investidura 

ERC Parcial 

18/07/19 -- Roda de premsa del secretari d’organització del 
PSOE, José Luis Ábalos, posterior a la reunió de la 
Comissió Executiva Federal per valorar possibles 
pactes postelectorals amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

22/07/19 -- Roda de premsa del diputat del GP Popular al 
Congrés dels Diputats, Teodoro García Egea, per 
valorar la intervenció del candidat a la presidència 
del Govern de l’Estat en el debat d’investidura 

PP Total 

25/07/19 -- Roda de premsa conjunta del portaveu del GP 
Republicà, Gabriel Rufián, i la diputada del GP Mixt 
per EH Bildu, Mertxe Aizpurua, per informar de la 
posició del seu GP amb vista a la investidura 

ERC  Parcial 

EH Bildu 

02/08/19 -- Roda de premsa conjunta de l’expresident de la 
Generalitat Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana 
Ortega i de l’exconsellera d’Educació Irene Rigau, 
per valorar la sentència del Tribunal de Comptes 
per la consulta del 9N 

PDECAT Parcial 

03/09/19 -- Acte del PSOE a Madrid per presentar el “Programa 
común progresista” 

PSOE Parcial 

04/09/19 -- Roda de premsa de representants de JUNTSxCAT, 
posterior a la reunió mantinguda a Brussel·les per 
abordar les línies polítiques de la formació amb 
vista al nou curs polític 

JUNTSxCAT Parcial 

07/09/19 -- Consell de Política Municipal del PSOE celebrat a 
Toledo 

PSOE Parcial 

11/09/19 -- Atenció als mitjans de la portaveu del GP 
Ciutadans, Lorena Roldán, posterior a l’acte 
“Catalunya som tots. Avui i sempre” celebrat a 
Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

C’s Parcial 

17/09/19 -- Roda de premsa del president del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Pablo Iglesias, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

Podemos Total 

Roda de premsa del president del GP Ciudadanos, 
Albert Rivera, posterior a la reunió amb el rei Felip 
VI en el marc de la ronda de consultes 

C’s Parcial 

Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió amb el rei Felip 
VI en el marc de la ronda de consultes 

PP Parcial 

25/09/19 -- Atenció als mitjans del president del GP de 
Ciutadans, Carlos Carrizosa, per valorar la 
intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el debat sobre l’orientació política general 
del Govern 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del diputat del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya Santi 
Rodríguez per valorar la intervenció del president de 
la Generalitat, Quim Torra, en el debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

PPC Parcial 

Atenció als mitjans de la portaveu del GP 
Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, per 
valorar la intervenció del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en el debat sobre l’orientació política 
general del Govern 

PSC Parcial 
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25/09/19 -- Atenció als mitjans de la presidenta del GP 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, per 
valorar la intervenció del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en el debat sobre l’orientació política 
general del Govern 

CAT EN COMÚ Parcial 

Atenció als mitjans del diputat del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent, Vidal Aragonés, per valorar la 
intervenció del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el debat sobre orientació política general 
del Govern 

CUP Parcial 

Atenció als mitjans del diputat del GP Junts per 
Catalunya, Marc Solsona, per valorar la intervenció 
del president de la Generalitat, Quim Torra, en el 
debat sobre l’orientació política general del Govern 

PDECAT Parcial 

26/09/19 -- Roda de premsa del portaveu del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent, Carles Riera, posterior a la 
segona sessió del debat sobre orientació política 
general del Govern 

CUP Parcial 

Roda de premsa del president del GP Socialistes i 
Units Per Avançar, Miquel Iceta, posterior a la 
segona sessió del debat sobre l’orientació política 
general del Govern 

PSC Parcial 

Roda de premsa del president del GP Ciutadans, 
Carlos Carrizosa, i de la portaveu, Lorena Roldán, 
posterior a la segona sessió del debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

C’s Total 

Roda de premsa del portaveu del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Alejandro Fernández, posterior a la segona sessió 
del debat sobre l’orientació política general del 
Govern  

PPC Parcial 

Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, posterior a la 
segona sessió del debat sobre l’orientació política 
general del Govern 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la presidenta del GP de 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, 
posterior a la segona sessió del debat sobre 
l’orientació política general del Govern 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del president del GP Republicà, 
Sergi Sabrià, i del diputat Ernest Maragall, posterior 
a la segona sessió del debat sobre l’orientació 
política general del Govern 

ERC Parcial 

27/09/19 -- Roda de premsa de la portaveu del GP de 
Ciutadans, Lorena Roldán, posterior a la segona 
sessió del debat sobre l’orientació política general 
del Govern 

C’s Parcial 

28/09/19 -- Reunió del Consell Nacional Extraordinari d’ERC ERC Parcial 
Reunió del Comitè Federal del PSOE a Madrid PSOE Parcial 
Roda de premsa de la membre del Secretariat 
Nacional de la CUP, Mireia Vehí, per informar de la 
decisió del Consell Polític Extraordinari de la 
formació de presentar candidatura a les eleccions 
generals del 10N 

CUP Parcial 

29/09/19 -- Acte de JUNTSxCAT a l’exterior del centre 
penitenciari de Lledoners 

JUNTSxCAT Total 

Festa de la Rosa del PSC a Gavà PSC Parcial 
01/10/19 -- Roda de premsa de Carles Puigdemont a 

Brussel·les posterior a la reunió del Consell per la 
República amb motiu del segon aniversari de l’1-O 

PDECAT Parcial 

Acte d’ERC a Fonollosa per commemorar el segon 
aniversari de l’1-O 

ERC Parcial 

05/10/19 -- Reunió del Consell Nacional del PDECAT PDECAT Parcial 
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07/10/19 -- Atenció als mitjans de la diputada del GP Mixt per 
JUNTSxCAT, Laura Borràs, posterior a la sessió del 
Ple del Parlament de Catalunya corresponent a la 
moció de censura al President de la Generalitat 

JUNTSxCAT Total 

07/10/19 -- Atenció als mitjans de la presidenta del GP 
Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, 
posterior a la sessió del Ple del Parlament de 
Catalunya corresponent a la moció de censura al 
President de la Generalitat 

CAT EN COMÚ Total 

Atenció als mitjans de la portaveu del GP 
Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados, 
posterior a la sessió del Ple del Parlament de 
Catalunya corresponent a la moció de censura al 
President de la Generalitat 

PSC Total 

Atenció als mitjans del president del GP Republicà, 
Sergi Sabrià, posterior a la sessió del Ple del 
Parlament de Catalunya corresponent a la moció de 
censura al President de la Generalitat 

ERC Total 

Atenció als mitjans del president de C’s, Albert 
Rivera, posterior a la sessió del Ple del Parlament 
de Catalunya corresponent a la moció de censura al 
President de la Generalitat 

C’s Parcial 

12/10/19 -- Acte “Junts, guanyem. Contra la sentència, 
independència” organitzat per JUNTSxCAT a 
Terrassa 

JUNTSxCAT Parcial 

14/10/19 -- Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, i de la diputada 
del GP Mixt per JUNTSxCAT, Laura Borràs, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat del GP Republicà del Congrés 
del Diputats, Gabriel Rufián, per valorar la 
Sentència 459/2019 del TS 

ERC Parcial 

Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, i de la presidenta GP de 
Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

CAT EN COMÚ Parcial 

19/10/19 -- Roda de premsa del portaveu del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-
Crida Constituent, Carles Riera, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

CUP Parcial 

20/10/19 -- Concentració “¡Basta ya! Justicia y convivencia”, 
organitzada per C’s, a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona 

C’s Parcial 

29/10/19 -- Atenció als mitjans de Carles Puigdemont després 
de comparèixer davant el tribunal de primera 
instància de Brussel·les en el marc del procediment 
d’activació de l’euroordre per part del TS 

PDECAT Parcial 

07/11/19 -- Atenció als mitjans dels exconsellers de la 
Generalitat de Catalunya, Toni Comín i Lluís Puig, 
després de comparèixer davant el tribunal de 
primera instància de Brussel·les en el marc del 
procediment d’activació de les euroordres per part 
del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

10/11/19 -- Atenció als mitjans de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, després de 
votar a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez, després de 
votar a Madrid 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ECP-GUANYEM 
EL CANVI al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, 
després de votar a Barcelona 

CAT EN COMÚ Parcial 
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10/11/19 -- Atenció als mitjans del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, després de votar a 
Madrid 

PP Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, després de votar a Sabadell 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, després de votar a 
Pozuelo de Alarcón 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Ignacio Garriga, després de votar a 
Barcelona 

VOX Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata del PSC al 
Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, després de 
votar a Barcelona 

PSC Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de CUP al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, després de 
votar a Barcelona 

CUP Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de C’s al 
Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, després de 
votar a Barcelona 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, després de votar a 
Madrid 

VOX Parcial 

Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals 

Roda de premsa del secretari d’Organització del 
PSC, Salvador Illa, per valorar la jornada electoral 

PSC Parcial 

Roda de premsa del president provincial de VOX a 
Barcelona, Juan Garriga, per valorar la jornada 
electoral 

VOX Parcial 

Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya del Parlament de Catalunya, 
Eduard Pujol, per valorar la jornada electoral 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Eulàlia Reguant, per valorar 
la jornada electoral 

CUP Parcial 

Roda de premsa de la candidata de la ECP-
GUANYEM EL CANVI al Congrés dels Diputats, 
Aina Vidal, per valorar la jornada electoral 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del secretari d’Organització de C’s, 
José Manuel Villegas, per valorar la jornada 
electoral 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, per valorar la jornada electoral 

ERC Parcial 

Roda de premsa del diputat de VOX al Parlament 
Europeu, Jorge Buxadé, des de la seu electoral del 
partit per valorar els resultats de les eleccions del 
10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, i del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, des de la seu electoral del partit per valorar 
els resultats de les eleccions del 10N 

ERC Parcial 

Roda de premsa del candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, des 
de la seu electoral del partit per valorar els resultats 
de les eleccions del 10N 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del candidat de PODEMOS-IU, 
Pablo Iglesias, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

Podemos Parcial 

Roda de premsa de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

JUNTSxCAT Parcial 
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10/11/19 Especial 
informatiu 
Eleccions 
Generals 

Roda de premsa del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

Roda de premsa de la candidata de CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

CUP Parcial 

Roda de premsa del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

C’s Parcial 

Roda de premsa del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PP Parcial 

Roda de premsa del candidat del PSOE al Congrés 
dels Diputats, Pedro Sánchez, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Total 

11/11/19 -- Roda de premsa del president de C’s, Albert Rivera, 
posterior a la reunió de l’Executiva a Madrid per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N i 
informar de la seva dimissió com a president del 
partit 

C’s Total 

Roda de premsa de la diputada electa de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, posterior a la 
reunió de l’Executiva de JUNTSxCAT per valorar els 
resultats de les eleccions del 10N 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del diputat electe d’ECP-
GUANYEM EL CANVI al Congrés dels Diputats, 
Jaume Asens, per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa de la portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

ERC Parcial 

Roda de premsa del secretari de l’àrea 
d’Organització del PSOE, José Luís Ábalos, 
posterior a la reunió de la Comissió Executiva 
Federal del PSOE per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, a Barcelona per valorar els resultats 
de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

Roda de premsa dels diputat electa de VOX al 
Congrés dels Diputats, Santiago Abascal, a Madrid 
per valorar els resultats de les eleccions del 10N 

VOX Parcial 

12/11/19 -- Roda de premsa dels diputats electes del PSOE i 
PODEMOS-IU-EQUO al Congrés dels Diputats, 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per presentar un 
preacord de govern amb vista a la investidura 

PSOE Total 

Podemos 

15/11/19 -- Atenció als mitjans dels exconsellers de la 
Generalitat de Catalunya Toni Comín i Lluís Puig 
després de comparèixer davant el tribunal de 
primera instància de Brussel·les en el marc del 
procediment d’activació de les euroordres per part 
del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

19/11/19 -- Roda de premsa del secretari d’Organització del 
PSOE, José Luis Ábalos, per valorar la sentència 
pel cas dels ERE a Andalusia 

PSOE Parcial 
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25/11/19 -- Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, per informar del resultat de la consulta a la 
militància amb vista a una possible la investidura de 
Pedro Sánchez 

ERC Parcial 

11/12/19 -- Roda de premsa del president del GP Confederal 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Pablo Iglesias, posterior a la reunió amb el 
rei Felip VI en el marc de la ronda de consultes 

Podemos Parcial 

Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió amb el rei Felip 
VI en el marc de la ronda de consultes 

PP Parcial 

13/12/19 -- 14è Congrés del PSC al Palau de Congressos de 
Catalunya 

PSC Parcial 

14/12/19 -- 14è Congrés del PSC al Palau de Congressos de 
Catalunya 

PSC Parcial 

15/12/19 -- 14è Congrés del PSC al Palau de Congressos de 
Catalunya 

PSC Parcial 

16/12/19 -- Roda de premsa de la portaveu de Catalunya en 
Comú-Podem, Jéssica Albiach, per valorar un acord 
en relació amb els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2020 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió amb Pedro 
Sánchez en el marc de la ronda de contactes 
posterior al 10N 

PP Parcial 

Roda de premsa de la portaveu del GP de 
Ciudadanos, Inés Arrimadas, posterior a la reunió 
amb Pedro Sánchez en el marc de la ronda de 
contactes posterior al 10N 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la portaveu del GP Socialista, 
Adriana Lastra, posterior a les reunions de Pedro 
Sánchez amb representants dels GP Popular i 
Ciudadanos en el marc de la ronda de contactes 
posterior al 10N 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans de Carles Puigdemont i dels 
exconsellers Toni Comín i Lluís Pui, després de 
comparèixer davant el tribunal de primera instància 
de Brussel·les en el marc del procediment 
d’activació de les euroordres per part del TS 

JUNTSxCAT Total 

19/12/19 -- Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, al Parlament de Catalunya per 
valorar la decisió del TJUE sobre l’obtenció de l’acta 
i la condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

ERC Parcial 

Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament 
de Catalunya, Albert Batet, per valorar la decisió del 
TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la condició 
d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, posterior a la reunió de l’Executiva 
Nacional d’ERC, on s’ha valorat la decisió del TJUE 
sobre l’obtenció de l’acta i la condició d’eurodiputat 
d’Oriol Junqueras 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del diputat de la CUP, Carles 
Riera, per valorar la decisió del TJUE sobre 
l’obtenció de l’acta i la condició d’eurodiputat d’Oriol 
Junqueras 

CUP Parcial 

Roda de premsa dels diputats electes de JUNTS al 
Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, per valorar la decisió del TJUE sobre 
l’obtenció de l’acta i la condició d’eurodiputat d’Oriol 
Junqueras 

JUNTSxCAT Parcial 

20/12/19 -- Atenció als mitjans dels diputats electes de JUNTS 
al Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, després d’iniciar els tràmits per obtenir les 
acreditacions com a eurodiputats 

JUNTSxCAT Parcial 
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21/12/19 -- 28è Congrés Nacional d’ERC a l’Auditori del Fòrum 
de Barcelona 

ERC Parcial 

30/12/19 -- Roda de premsa dels diputats electes del PSOE i 
PODEMOS-IU-EQUO al Congrés dels Diputats, 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per presentar un 
acord de govern amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

Podemos 

30/12/19 -- Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, per valorar l’informe de l’Advocacia de l’Estat 
en relació amb la decisió del TJUE sobre l’obtenció 
de l’acta i la condició d’eurodiputat d’Oriol 
Junqueras 

ERC Parcial 

 

 

Quadre 70. 3/24. Altres retransmissions i connexions
69

 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

01/05/19 -- Celebració del Primer de Maig, Festa del Treball a 
Barcelona i Madrid 

-- Parcial 

05/05/19 -- Celebració de la 7a Assemblea General de l’ANC a 
Tarragona 

ANC Parcial 

12/06/19 -- Concentració “L’autodeterminació és un dret” 
convocada per partits i entitats a Barcelona, per 
demanar l’absolució de les persones encausades 
en el judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

02/07/19 -- Concentració “Omplim Estrasburg” coincidint amb la 
sessió constitutiva del Parlament Europeu, 
organitzada pel Consell per la República, l’ANC i 
Òmnium Cultural 

Consell per la 
República 

Parcial 

ANC 

Òmnium 
Cultural 

04/09/19 -- Judici a sis regidors de l’Ajuntament de Badalona 
per obrir el consistori el 12 d’octubre de 2016 

-- Parcial 

11/09/19 -- Ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu 11-S. 
El matí de la 
Diada. 

Acte “Pels drets i les llibertats: absolució!” organitzat 
per Òmnium Cultural davant de l’Arc de Triomf de 
Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

Especial 
informatiu 11-S. 
La manifestació 
de la Diada. 

Manifestació “Objectiu Independència” organitzada 
per l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

ANC Parcial 

20/09/19 -- Acte “Veus pels Drets i les Llibertats” organitzat per 
Òmnium Cultural davant la seu per commemorar els 
dos anys del 20S davant la Conselleria d’Economia 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

26/09/19 -- Concentració organitzada per Alerta Solidària a 
Sabadell en suport de les nou persones detingudes 
que es vinculen als CDR 

Alerta Solidària Parcial 

30/09/19 -- Acte “Llum i llibertat” organitzat per l’ANC amb el 
suport d’Òmnium Cultural a la muntanya de 
Montserrat 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

01/10/19 -- Concentracions a diversos punts de Catalunya 
convocades per l’ANC amb motiu del segon 
aniversari de l’1-O 

ANC Parcial 

05/10/19 -- Acte “Rompimos el silencio, cambiamos la historia” 
organitzat per Societat Civil Catalana a Barcelona 
per commemorar les manifestacions del 8 i el 29 
d’octubre de 2017 

Societat Civil 
Catalana 

Parcial 
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12/10/19 -- Manifestació “Por la hispanidad, Cataluña suma” a 
Barcelona amb motiu del 12 d’octubre 

Cataluña Suma Parcial 

Moviment Cívic 
d’Espanya i 
Catalans 

14/10/19 -- Concentració de rebuig a la Sentència 459/2019 del 
TS organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural a 
l’exterior del TSJC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

15/10/19 -- Ofrena floral al monument i a la tomba del president 
Lluís Companys, amb motiu del 79è aniversari del 
seu afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

18/10/19 Notícies 3/24 
(Directe 
Manifestació) 

Acte central de la vaga general convocada per 
Intersindical-CSC i IAC a Barcelona 

-- Parcial 

25/10/19 -- Concentració a la Plaça Universitat de Barcelona, 
convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans, amb el suport d’Arran, CDR i 
organitzacions juvenils i estudiantils 

Arran Parcial 

26/10/19 Especial 
informatiu 26-
O. La 
manifestació 
contra la 
sentència 

Manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i 
Òmnium Cultural a Barcelona 

ANC Total 

Òmnium 
Cultural 

27/10/19 Especial 
informatiu 27-
O. Manifestació 
a Barcelona 
convocada per 
Societat Civil 
Catalana 

Manifestació “Per la concòrdia, per la democràcia, 
per Catalunya: stop procés” organitzada per 
Societat Civil Catalana a Barcelona 

Societat Civil 
Catalana 

Parcial 

30/10/19 -- Reunió de l’Assemblea de Càrrecs Electes de 
Catalunya al Palau de Congressos de Barcelona 

-- Parcial 

04/11/19 -- Concentració davant del Palau de Congressos de 
Barcelona convocada per l’ANC per protestar per la 
presència de la Família Reial amb motiu del 
lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de 
Girona 

ANC Parcial 

18/11/19 -- Concentració de suport al president de la 
Generalitat, Quim Torra, organitzada per ANC i 
Òmnium Cultural a l’exterior del TSJC on ha de 
declarar en relació amb un presumpte delicte de 
desobediència a la JEC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

19/11/19 -- Roda de premsa del vicepresident d’Òmnium 
Cultural, Marcel Mauri, per valorar la publicació de 
l’informe “Anàlisi de la sentència del Tribunal 
Suprem en la causa contra els líders catalans” 
d’Amnistia Internacional 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

06/12/19 -- Manifestació organitzada per Moviment Cívic 
d’Espanya i Catalans i Catalunya Suma amb motiu 
del dia de la Constitució espanyola a Barcelona 

Moviment Cívic 
d’Espanya i 
Catalans 

Parcial 

Catalunya 
Suma 

25/12/19 -- Ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, amb 
motiu del 86è aniversari de la seva mort, al 
Cementiri de Montjuïc 

-- Parcial 
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Quadre 71. 3/24. Retransmissions i connexions corresponents a sessions de la Causa especial 
20907/2017 al Tribunal Suprem 

Data Contingut Abast 

06/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 39) Parcial 
07/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 40) Parcial 
08/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 41) Parcial 
09/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 42) Parcial 
13/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 43) Parcial 
14/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 44) Parcial 
22/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 45) Parcial 
23/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 46) Parcial 
27/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 47) Parcial 
28/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 48) Parcial 
29/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 49) Parcial 
04/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 50) Parcial 
11/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 51) Parcial 
12/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 52) Parcial 

 

 

Quadre 72. 3/24. Retransmissions i connexions corresponents al procediment abreujat núm. 1/2019 
del TSJC al president de la Generalitat 

Data Programa Contingut Abast 

18/11/19 -- Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Total 
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3. Catalunya Ràdio 

 
Quadre 73. Catalunya Ràdio. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de 
Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

25/09/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

Catalunya 
migdia 

Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 
37) 

Parcial 

07/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

Catalunya 
migdia 

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

17/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Sessió número 40 del Ple del Parlament de Catalunya: 
Compareixença del president de la Generalitat per a informar sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial 

Parcial 

 

 

Quadre 74. Catalunya Ràdio. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres 
legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

02/07/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Sessió plenària del 2/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

03/07/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Sessió plenària del 3/07 del Parlament Europeu a Estrasburg: 
constitució del Parlament Europeu 

Parcial 

22/07/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 

23/07/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 

25/07/19 Catalunya 
migdia. 
Especial 
segon debat 
d’investidura 

Votació per investir el candidat a la presidència del govern Parcial 

18/09/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Sessió número 9 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 

03/12/19 Catalunya 
migdia 

Constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura Parcial 
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Quadre 75. Catalunya Ràdio. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut 
Govern o 
institució 

Abast 

15/05/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Arribada del president de la Generalitat, Quim 
Torra, al TSJC per declarar per desobediència a la 
Junta Electoral Central 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

04/06/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Compareixença del president de la Generalitat, 
Quim Torra, des del Palau de la Generalitat per fer 
balanç del seu primer any al capdavant de la 
Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

12/06/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Atenció als mitjans del vicepresident del Govern de 
Catalunya, Pere Aragonès, a l’exterior del TS per 
valorar la finalització del judici de la Causa especial 
20907/2017 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

27/06/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa del president de la Generalitat, 
Quim Torra, per informar de l’evolució de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Catalunya 
migdia 

Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya , Miquel Buch, per 
informar de l’evolució de l’incendi forestal a la 
Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

28/06/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, i del subdirector general operatiu, 
David Borrell, per informar sobre l’evolució de 
l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/06/19 El suplement Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar sobre l’evolució 
de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

11/09/19 Catalunya nit. 
Especial 11-S 

Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 
“Tornarem” a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Parlament de 
Catalunya 

01/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Acte institucional “Compromís del Primer d’Octubre” 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

14/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
sentència judici 
del procés 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
Catalunya 

Total 

Declaració institucional del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, des del Palau 
de la Moncloa per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

Catalunya 
migdia. 
Especial 
sentència judici 
del procés 

Declaració institucional conjunta del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i dels 
expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de 
Gispert, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

16/10/19 Catalunya nit Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat en relació amb les mobilitzacions de 
protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, posterior a la reunió 
bilateral amb els líders de PP, Podemos i C’s per 
abordar la situació a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 
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17/10/19 Catalunya nit Connexió en directe amb TV3 durant l’emissió de 
l’entrevista al president de la Generalitat Quim Torra 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

18/10/19 Especial 
informatiu (amb 

motiu de la 
vaga general 
del 18-O) 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, per valorar 
les mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Connexió en directe amb TV3 durant l’emissió de 
l’entrevista al conseller d’Interior de la Generalitat, 
Miquel Buch 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

19/10/19 Catalunya 
migdia 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, posterior a la 
reunió amb el conseller d’Interior de la Generalitat 
per valorar les mobilitzacions de protesta per la 
Sentència 459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

20/10/19 El suplement Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Catalunya 
migdia 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, per valorar 
les mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

24/10/19 Catalunya 
migdia 

Declaració institucional del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, per valorar 
l’exhumació de Francisco Franco del Valle de los 
Caídos 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

27/10/19 El suplement Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar la manifestació 
“Llibertat” organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural 
a Barcelona i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/11/19 El suplement Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, després de votar a Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

11/11/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Acte commemoratiu del 5è aniversari del 9N al 
Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

11/12/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, 
Amand Calderó, per informar de la situació 
d’empresonament i de l’obtenció de permisos de les 
persones encausades arran del procés 
independentista 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

19/12/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Lectura del president del TJUE, Koen Lenaerts, de 
la sentència del TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la 
condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 

30/12/19 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 76. Catalunya Ràdio. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de 
grups parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

06/05/19 Catalunya 
migdia 

Roda de premsa del diputat electe del PP al 
Congrés dels Diputats, Pablo Casado, posterior a la 
reunió amb Pedro Sánchez en el marc de la ronda 
de contactes posterior al 28A 

PP Parcial 

09/05/19 Catalunya 
vespre. 
Especial inici 
de campanya 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de 
Capgirem BCN-AMUNT a Barcelona 

CUP Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de BCN 
Canvi-C’s a Barcelona 

C’s Parcial 

09/05/19 Catalunya 
vespre. 
Especial inici 
de campanya 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya del PPC a 
Barcelona 

PPC Parcial 

Connexió amb l’acte d’inici de campanya de JUNTS 
a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

27/05/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa de la regidora electa de JxCat-
JUNTS a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, i 
del candidat de JUNTS al Parlament Europeu, 
Carles Puigdemont, des de la seu electoral del partit 
per valorar els resultats de les eleccions del 26M 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Pablo Iglesias, des de la seu del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 26M i oferir 
un acord de govern al PSOE 

Podemos Parcial 

Roda de premsa de la Portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, per valorar els resultats de les eleccions del 
26M 

ERC Parcial 

19/06/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa del president del Grup Municipal 
Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, des de 
l’Ajuntament de Barcelona per anunciar el 
trencament de la coalició amb C’s 

BCN CANVI Parcial 

25/07/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa conjunta del portaveu del GP 
Republicà, Gabriel Rufián, i la diputada del GP Mixt 
per EH Bildu, Mertxe Aizpurua, per informar de la 
posició del seu GP amb vista a la investidura 

ERC Parcial 

EH Bildu 

14/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
sentència judici 
del procés 

Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat del GP Republicà del Congrés 
del Diputats, Gabriel Rufián, per valorar la 
Sentència 459/2019 del TS 

ERC Parcial 

Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, i de la presidenta GP de 
Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del president de C’s, Albert Rivera, 
al Congrés dels Diputats per valorar la Sentència 
459/2019 del TS 

C’s Parcial 

Roda de premsa president del PP, Pablo Casado, al 
Congrés dels Diputats per valorar la Sentència 
459/2019 del TS 

PP Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, des de la seu del partit a Barcelona 
per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

PSC Parcial 

Acte de rebuig de la Sentència 459/2019 del TS 
organitzat per ERC a l’exterior de la seu del partit a 
Barcelona 

ERC Parcial 

Roda de premsa de Carles Puigdemont des de la 
Delegació del Govern davant la Unió Europea a 
Brussel·les per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

PDECAT Parcial 

  



 
Observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig-desembre 2019 

   
 

109 

14/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
sentència judici 
del procés 

Roda de premsa de la portaveu del GP Ciutadans, 
Lorena Roldán, des del Parlament de Catalunya per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

C’s Parcial 

Roda de premsa del secretari d’Organització del 
PSOE, José Luis Ábalos, des de la seu del PSOE a 
Madrid per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

PSOE Parcial 

10/11/19 El suplement Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez, després de 
votar a Madrid 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, després de votar a 
Madrid 

PP Parcial 

El suplement Atenció als mitjans del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, després de votar a Sabadell 

ERC Total 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, després de votar a 
Pozuelo de Alarcón 

C’s Parcial 

Especial 
Eleccions 
Generals 2019 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, i del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, des de la seu electoral del partit per valorar 
els resultats de les eleccions del 10N 

ERC Parcial 

Roda de premsa del candidat d’ECP-GUANYEM EL 
CANVI al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, des 
de la seu electoral del partit per valorar els resultats 
de les eleccions del 10N 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del candidat de PODEMOS-IU, 
Pablo Iglesias, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

Podemos Parcial 

Roda de premsa de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa de Carles Puigdemont, des de 
Brussel·les per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PDECAT Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

Roda de premsa del candidat de MÁS PAÍS-EQUO 
al Congrés dels Diputats, Iñigo Errejón, des de la 
seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 10N 

Más País Parcial 

Roda de premsa de la candidata de CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

CUP Parcial 

Roda de premsa del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

C’s Parcial 

Roda de premsa del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PP Parcial 

Roda de premsa de la candidata del PP al Congrés 
dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, des de 
la seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 10N 

PP Parcial 
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10/11/19 Especial 
Eleccions 
Generals 2019 

Roda de premsa del candidat del PSOE al Congrés 
dels Diputats, Pedro Sánchez, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Total 

11/11/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa del president de C’s, Albert Rivera, 
posterior a la reunió de l’Executiva a Madrid per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N i 
informar de la seva dimissió com a president del 
partit 

C’s Parcial 

12/11/19 Catalunya 
migdia 
(informatiu) 

Roda de premsa dels diputats electes del PSOE i 
PODEMOS-IU-EQUO al Congrés dels Diputats, 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per presentar un 
preacord de govern amb vista a la investidura 

PSOE Total 

Podemos 

15/11/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Atenció als mitjans dels exconsellers de la 
Generalitat de Catalunya, Toni Comín i Lluís Puig, 
després de comparèixer davant el tribunal de 
primera instància de Brussel·les en el marc del 
procediment d’activació de les euroordres per part 
del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

19/12/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, al Parlament de Catalunya per 
valorar la decisió del TJUE sobre l’obtenció de l’acta 
i la condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

ERC Parcial 

Roda de premsa del president del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament 
de Catalunya, Albert Batet, per valorar la decisió del 
TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la condició 
d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

JUNTSxCAT Parcial 

20/12/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Atenció als mitjans dels diputats electes de JUNTS 
al Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, després d’iniciar els tràmits per obtenir les 
acreditacions com a eurodiputats 

JUNTSxCAT Parcial 

21/12/19 El suplement 28è Congrés Nacional d’ERC a l’Auditori del Fòrum 
de Barcelona 

ERC Parcial 

 

 

Quadre 77. Catalunya Ràdio. Altres retransmissions i connexions
70

 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
Diada 11 de 
setembre 

Ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Acte “Pels drets i les llibertats: absolució!” organitzat 
per Òmnium Cultural davant de l’Arc de Triomf de 
Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 

Òmnium 
Cultural 

Parcial 

11/09/19 Especial 
informatiu 11-S 

Manifestació “Objectiu Independència” organitzada 
per l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

ANC Parcial 

14/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio. Especial 
sentència judici 
del procés 

Concentració de rebuig a la Sentència 459/2019 del 
TS organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural a 
l’exterior del TSJC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

Acte de l’Associació Catalana pels Drets Civils a la 
Plaça del Rei de Barcelona de rebuig la Sentència 
459/2019 del TS 

Associació 
Catalana pel 
Drets Civils 

Parcial 

Acte “Pels drets i les llibertats” de rebuig a la 
Sentència 459/2019 del TS organitzat per sindicats 
a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona 

-- Parcial 
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15/10/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Ofrena floral al monument i a la tomba del president 
Lluís Companys, amb motiu del 79è aniversari del 
seu afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

18/10/19 Especial 
informatiu (amb 
motiu de la 
vaga general 
del 18-O) 

Acte central de la vaga general convocada per 
Intersindical-CSC i IAC a Barcelona 

-- Parcial 

26/10/19 Especial 
informatiu 26-O 

Manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i 
Òmnium Cultural a Barcelona 

ANC Parcial 
Òmnium 
Cultural 

27/10/19 El suplement Manifestació “Per la concòrdia, per la democràcia, 
per Catalunya: stop procés” organitzada per 
Societat Civil Catalana a Barcelona 

Societat Civil 
Catalana 

Parcial 

18/11/19 El matí de 
Catalunya 
Ràdio 

Concentració de suport al president de la 
Generalitat, Quim Torra, organitzada per ANC i 
Òmnium Cultural a l’exterior del TSJC on ha de 
declarar en relació amb un presumpte delicte de 
desobediència a la JEC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

 

 

Quadre 78. Catalunya Ràdio. Retransmissions i connexions corresponents a sessions de la Causa 
especial 20907/2017 al Tribunal Suprem 

Data Contingut Abast 

04/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 50) Parcial 
11/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 51) Parcial 
12/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 52) Parcial 

 

 

Quadre 79. Catalunya Ràdio. Retransmissions i connexions corresponents al procediment abreujat 
núm. 1/2019 del TSJC al president de la Generalitat 

Data Programa Contingut Abast 

18/11/19 El matí de 
Catalunya Ràdio 

Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Parcial 
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4. TVE Catalunya 

 
Quadre 80. TVE Catalunya. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut 
Govern o 
institució 

Abast 

12/06/19 Vespre 24 Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid per valorar la finalització del 
judici de la Causa especial 20907/2017 al TS 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

 

 

Quadre 81. TVE Catalunya. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

07/05/19 Vespre 24 Roda de premsa del diputat electe de PODEMOS-
IU-EQUO al Congrés dels Diputats, Pablo Iglesias, 
des del Palau de la Moncloa després de la reunió 
amb Pedro Sánchez en el marc de la ronda de 
contactes posterior al 28A 

Podemos Parcial 

17/09/19 Vespre 24 Roda de premsa del president del GP Popular, 
Pablo Casado, posterior a la reunió amb el rei Felip 
VI en el marc de la ronda de consultes 

PP Parcial 

 

 

Quadre 82. TVE Catalunya. Altres retransmissions i connexions
71

 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

11/09/19 Especial Diada 
2019 

Manifestació “Objectiu Independència” organitzada 
per l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

ANC Parcial 
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5. RAC1 

 
Quadre 83. RAC1. Retransmissions de sessions plenàries i comissions del Parlament de Catalunya 

Data Programa Contingut Abast 

08/05/19 El món a RAC1 Sessió número 30 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
09/05/19 El món a RAC1 Sessió número 30 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
16/05/19 El món a RAC1 Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 

representar la Generalitat al Senat (sessió número 31) 
Parcial 

10/07/19 El món a RAC1 Sessió número 35 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
25/09/19 El món a RAC1 Debat sobre l’orientació política general del Govern (sessió número 

37) 
Parcial 

07/10/19 El món a RAC1 Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la 
presidència (sessió número 38) 

Parcial 

17/10/19 El món a RAC1 Sessió número 40 del Ple del Parlament de Catalunya: 
Compareixença del president de la Generalitat per a informar sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial 

Parcial 

23/10/19 El món a RAC1 Sessió número 41 del Ple del Parlament de Catalunya Parcial 
18/12/19 El món a RAC1 Sessió número 46 del Ple del Parlament de Catalunya: sessió de 

control al Govern i al president de la Generalitat 
Parcial 

 

 

Quadre 84. RAC1. Retransmissions de sessions plenàries i comissions d’altres cambres 
legislatives 

Data Programa Contingut Abast 

21/05/19 El món a RAC1 Constitució de les Corts Generals de la XIII legislatura Parcial 
22/07/19 El món a 

RAC1. 
Especial 
investidura 

Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 

23/07/19 El món a RAC1 Debat d’investidura del candidat a la presidència del govern Parcial 
11/09/19 El món a RAC1 Sessió número 7 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
18/09/19 El món a RAC1 Sessió número 9 del Ple del Congrés dels Diputats Parcial 
03/12/19 El món a RAC1 Constitució de les Corts Generals de la XIV legislatura Parcial 

 

 

Quadre 85. RAC1. Retransmissions d’actes i comunicacions de governs i d’institucions 

Data Programa Contingut 
Govern o 
institució 

Abast 

26/05/19 Via lliure Atenció als mitjans del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, després de 
votar a Pozuelo de Alarcón 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Atenció als mitjans del president del Parlament, 
Roger Torrent, després de votar a Sarrià de Ter 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

06/06/19 No ho sé Roda de premsa de la presidenta del Congrés dels 
Diputats, Meritxell Batet, per informar que el rei 
Felip VI proposa el diputat Pedro Sánchez com a 
candidat a la presidència del govern 

Corts Generals Parcial 

26/06/19 No ho sé. 
Especial 
incendi forestal 
Ribera d’Ebre 

Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, i del 
subdirector general operatiu, David Borrell, per 
informar de l’evolució de l’incendi forestal a la 
Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

27/06/19 No ho sé Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per informar de l’incendi 
forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

29/06/19 Via lliure Atenció als mitjans del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, i del subdirector general 
tècnic, Antonio Ramos, per informar sobre l’evolució 
de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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30/06/19 Via lliure Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, de l’alcalde de Flix, Francesc Barbero, i 
de la consellera de la Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, per informar sobre 
l’evolució de l’incendi forestal a la Ribera d’Ebre 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

05/09/19 El món a RAC1 Conferència del president de la Generalitat, Quim 
Torra, en el marc dels esmorzars informatius 
organitzats per Europa Press a Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/09/19 No ho sé Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

Govern de 
Catalunya 

Total 

11/09/19 No ho sé. 
Especial Diada 
Nacional de 
Catalunya 2019 

Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya 
“Tornarem” a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Govern de 
Catalunya  

Parcial 

Parlament de 
Catalunya 

23/09/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb RNE durant l’emissió de 
l’entrevista al ministre d’Interior en funcions, 
Fernando Grande-Marlaska 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

24/09/19 El món a RAC1 Roda de premsa de la presidenta del Congrés dels 
Diputats, Meritxell Batet, per informar de la 
dissolució de les Corts Generals i la convocatòria 
d’eleccions pel 10N 

Corts Generals Parcial 

01/10/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb Cadena SER durant 
l’emissió de l’entrevista al president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Acte institucional “Compromís del Primer d’Octubre” 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat 

Govern de 
Catalunya 

Total 

14/10/19 El món a 
RAC1. Especial 
sentència judici 
del procés 

Declaració institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional del president del Govern de 
l’Estat en funcions, Pedro Sánchez, des del Palau 
de la Moncloa per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

Govern de 
l’Estat 

 

Roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

Compareixença de la Fiscal General de l’Estat, 
María José Segarra, per valorar la Sentència 
459/2019 del TS 

Òrgans de 
govern de 
l’administració 
de justícia 

Parcial 

Declaració institucional conjunta del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i dels 
expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de 
Gispert, per valorar la Sentència 459/2019 del TS 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

16/10/19 No ho sé Missatge institucional del president de la 
Generalitat, Quim Torra, des del Palau de la 
Generalitat en relació amb les mobilitzacions de 
protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Roda de premsa del president del Govern de l’Estat 
en funcions, Pedro Sánchez, posterior a la reunió 
bilateral amb els líders de PP, Podemos i C’s per 
abordar la situació a Catalunya arran de la 
publicació de la Sentència 459/2019 del TS 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

17/10/19 No ho sé Connexió en directe amb TV3 durant l’emissió de 
l’entrevista al president de la Generalitat Quim Torra 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 
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18/10/19 El món a RAC1 Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions amb motiu de la Sentència 459/2019 
del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Especial 
informatiu vaga 
general 

Cerimònia de lliurament dels premis Princesa 
d’Astúries celebrada a Oviedo 

Corona Parcial 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, per valorar 
les mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

Connexió en directe amb TV3 durant l’emissió de 
l’entrevista al conseller d’Interior de la Generalitat, 
Miquel Buch 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

20/10/19 Via lliure Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Declaració institucional de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, per valorar les mobilitzacions 
de protesta per la Sentència 459/2019 del TS i els 
aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Ajuntament de 
Barcelona 

Parcial 

14/15 
(informatiu) 

Roda de premsa del ministre de l’Interior en 
funcions, Fernando Grande-Marlaska, per valorar 
les mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

21/10/19 El món a RAC1 Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar les 
mobilitzacions de protesta per la Sentència 
459/2019 del TS i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

26/10/19 Via lliure Acte de rebuig a la Sentència 459/2019 del TS 
organitzat conjuntament per l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i presidit pel 
president de la Generalitat, Quim Torra 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Govern de les 
administracions 
locals catalanes 

Especial 
informatiu 
(Manifestació 
"Llibertat" del 
26-O) 

Atenció als mitjans del president de la Generalitat, 
Quim Torra, en el decurs de la manifestació 
“Llibertat” de rebuig la Sentència 459/2019 del TS 
organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural a 
Barcelona 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

Atenció als mitjans del president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, en el decurs de la 
manifestació “Llibertat” de rebuig de la Sentència 
459/2019 del TS organitzada per l’ANC i Òmnium 
Cultural a Barcelona 

Parlament de 
Catalunya 

Parcial 

27/10/19 Via lliure Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per valorar la manifestació 
“Llibertat” organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural 
a Barcelona i els aldarulls posteriors 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

10/11/19 Via lliure Atenció als mitjans de la subsecretària del Ministeri 
d’Interior, Isabel Goicoechea, per valorar la 
participació en la jornada electoral en les eleccions 
del 10N 

Govern de 
l’Estat 

Parcial 

11/12/19 El món a RAC1 Roda de premsa del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, 
Amand Calderó, per informar de la situació 
d’empresonament i de l’obtenció de permisos de les 
persones encausades arran del procés 
independentista 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

No ho sé Roda de premsa de la presidenta del Congrés de 
Diputats, Meritxell Batet, per informar que el rei 
Felip VI proposa Pedro Sánchez com a candidat a 
la presidència del govern 

Corts Generals Parcial 
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13/12/19 El món a RAC1 Roda de premsa del conseller d’Interior de la 
Generalitat, Miquel Buch, per informar del dispositiu 
dels Mossos per garantir la celebració del partit de 
futbol entre el FC Barcelona i el Reial Madrid 

Govern de 
Catalunya 

Parcial 

19/12/19 El món a RAC1 Lectura del president del TJUE, Koen Lenaerts, de 
la sentència del TJUE sobre l’obtenció de l’acta i la 
condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

Organismes de 
la Unió Europea 

Parcial 

30/12/19 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 86. RAC1. Retransmissions d’actes i comunicacions de partits polítics i de grups 
parlamentaris 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

04/05/19 Via lliure Roda de premsa conjunta de Carles Puigdemont, 
Toni Comín i Clara Ponsatí, per presentar les 
persones que els substituiran (Gonzalo Boye, 
Xavier Trias i Beatriz Talegón) arran de la decisió 
de la JEC d’excloure’ls com a candidats a les 
eleccions europees 

JUNTSxCAT Parcial 

26/05/19 Via lliure Atenció als mitjans del candidat del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, després 
de votar a Barcelona 

PSC Parcial 

Atenció al mitjans del candidat de BCAP-Primàries 
a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Graupera, 
després de votar a Barcelona 

BCAP-
Primàries 

Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PP a 
l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, després de 
votar a Barcelona 

PPC Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de JxCat-JUNTS 
a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, després 
de votar a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de BCN Canvi-C’s a 
l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, després 
de votar a Barcelona 

BCN CANVI Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de Capgirem 
BCN-AMUNT a l’Ajuntament de Barcelona, Anna 
Saliente, després de votar a Barcelona 

CUP Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ERC+BCN-
NOVA-AM a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall, després de votar a Barcelona 

ERC Parcial 

30/05/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb TV3 durant l’emissió de 
l’entrevista a la regidora electa de BARCELONA EN 
COMÚ-ECG a l’Ajuntament de Barcelona, Ada 
Colau 

CAT EN COMÚ Parcial 

06/06/19 No ho sé Roda de premsa del diputat del Grup Socialista al 
Congrés dels diputats, Pedro Sánchez, des del 
Palau de la Moncloa després de ser proposat com a 
candidat a la presidència del govern 

PSOE Parcial 
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07/06/19 El món a RAC1 Roda de premsa de la regidora electa de 
BARCELONA EN COMÚ-ECG a l’Ajuntament de 
Barcelona, Janet Sanz, des de la seu del partit per 
valorar possibles pactes postelectorals 

CAT EN COMÚ Parcial 

15/06/19 Via lliure Intervenció del regidor electe del PP a l’Ajuntament 
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durant el 
Ple de constitució de l’Ajuntament 

PP Parcial 

Intervenció del regidor electe del PP a l’Ajuntament 
de Badalona, Xavier García Albiol, durant el Ple de 
constitució de l’Ajuntament 

PPC Parcial 

Intervenció del regidor electe d’ERC-MES-AM a 
l’Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, durant el 
Ple de constitució de l’Ajuntament 

ERC Parcial 

Intervenció de la regidora electa d’ECPTGN-ECG a 
l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar, durant el 
Ple de constitució de l’Ajuntament 

CAT EN COMÚ Parcial 

Intervenció del regidor electe d’ERC-AM a la Paeria 
de Lleida, Miquel Pueyo, durant el Ple de constitució 
de l’Ajuntament 

ERC Parcial 

19/06/19 El món a RAC1 Roda de premsa del president del Grup Municipal 
Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, des de 
l’Ajuntament de Barcelona per anunciar el 
trencament de la coalició amb C’s 

BCN CANVI Parcial 

25/06/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb Telecinco durant l’emissió 
de l’entrevista al diputat del GP Ciudadanos, José 
Manuel Villegas 

C’s Parcial 

Connexió en directe amb Antena3 TV durant 
l’emissió de l’entrevista a la portaveu del GP 
Ciudadanos, Inés Arrimadas 

C’s Parcial 

23/07/19 El món a RAC1 Compareixença davant dels mitjans de la diputada 
del GP Socialista, Carmen Calvo, a l’exterior del 
Congrés dels Diputats per valorar possibles pactes 
postelectorals amb vista a la investidura 

PSOE Parcial 

25/07/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb TVE durant l’emissió de 
l’entrevista al secretari d’Organització de Podemos, 
Pablo Echenique 

Podemos Parcial 

Roda de premsa conjunta del portaveu del GP 
Republicà, Gabriel Rufián, i la diputada del GP Mixt 
per EH Bildu, Mertxe Aizpurua, per informar de la 
posició del seu GP amb vista a la investidura 

ERC Parcial 

EH Bildu 

14/10/19 El món a 
RAC1. Especial 
sentència judici 
del procés 

Roda de premsa del portaveu adjunt del GP de 
Junts per Catalunya, Eduard Pujol, i de la diputada 
del GP Mixt per JUNTSxCAT, Laura Borràs, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa de la portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, i del diputat del GP Republicà del Congrés 
del Diputats, Gabriel Rufián, per valorar la 
Sentència 459/2019 del TS 

ERC Parcial 

Roda de premsa del diputat del GP Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, Jaume Asens, i de la presidenta GP de 
Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, per 
valorar la Sentència 459/2019 del TS 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa president del PP, Pablo Casado, al 
Congrés dels Diputats per valorar la Sentència 
459/2019 del TS 

PP Parcial 

Roda de premsa de Carles Puigdemont des de la 
Delegació del Govern davant la Unió Europea a 
Brussel·les per valorar la Sentència 459/2019 del 
TS 

PDECAT Parcial 

18/10/19 El món a RAC1 Atenció als mitjans de Carles Puigdemont després 
de comparèixer davant les autoritats belgues amb 
motiu d’activació de l’euroordre del TS 

PDECAT Parcial 
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20/10/19 Via lliure Concentració “¡Basta ya! Justicia y convivencia”, 
organitzada per C’s, a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona 

C’s Parcial 

26/10/19 Especial 
informatiu 
(Manifestació 
"Llibertat" del 
26-O) 

Atenció als mitjans de la diputada del GP Mixt per 
JUNTSxCAT, Laura Borràs, en el decurs de la 
manifestació “Llibertat” de rebuig de la Sentència 
459/2019 del TS organitzada per l’ANC i Òmnium 
Cultural a Barcelona 

JUNTSxCAT Parcial 

29/10/19 El món a RAC1 Atenció als mitjans de Carles Puigdemont després 
de comparèixer davant el tribunal de primera 
instància de Brussel·les en el marc del procediment 
d’activació de l’euroordre per part del TS 

PDECAT Parcial 

04/11/19 No ho sé Connexió amb el debat electoral organitzat per 
l’Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión 

C’s Parcial 
Podemos 

PSOE 

PP 

VOX 

10/11/19 Via lliure Atenció als mitjans del candidat del PSOE al 
Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez, després de 
votar a Madrid 

PSOE Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de PODEMOS-IU, 
Pablo Iglesias, després de votar a Madrid 

Unidas 
Podemos 

Parcial 

Atenció als mitjans del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, després de votar a 
Madrid 

PP Parcial 

Atenció als mitjans del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, després de votar a Sabadell 

ERC Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, després de votar a 
Pozuelo de Alarcón 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata del PSC al 
Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, després de 
votar a Barcelona 

PSC Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de CUP al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, després de 
votar a Barcelona 

CUP Parcial 

Atenció als mitjans de la candidata de C’s al 
Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, després de 
votar a Barcelona 

C’s Parcial 

Atenció als mitjans del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, després de votar a 
Madrid 

VOX Parcial 

Especial 
eleccions a 
RAC1 
(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats) 

Roda de premsa de la candidata de la CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Eulàlia Reguant, per valorar 
la jornada electoral 

CUP Parcial 

Roda de premsa del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Teodoro García Egea, per valorar la 
jornada electoral 

PP Parcial 

Roda de premsa del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, José Manuel Villegas, per valorar la 
jornada electoral 

PP Parcial 

Roda de premsa de la portaveu nacional d’ERC, 
Marta Vilalta, per valorar la jornada electoral 

ERC Parcial 

Roda de premsa de la candidata de PODEMOS-IU-
EQUO al Congrés dels Diputats, Noelia Vera, per 
valorar la jornada electoral 

Podemos Parcial 

Roda de premsa del diputat de VOX al Parlament 
Europeu, Jorge Buxadé, des de la seu electoral del 
partit per valorar els resultats de les eleccions del 
10N 

VOX Parcial 
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10/11/19 Especial 
eleccions a 
RAC1 
(Eleccions al 
Congrés dels 
Diputats) 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, i del candidat d’ERC-
SOBIRANISTES al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, des de la seu electoral del partit per valorar 
els resultats de les eleccions del 10N 

ERC Parcial 

Roda de premsa de la membre de la comissió 
executiva de CAT EN COMÚ, Ada Colau, i del 
candidat d’ECP-GUANYEM EL CANVI al Congrés 
dels Diputats, Jaume Asens, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

CAT EN COMÚ Parcial 

Roda de premsa del candidat de PODEMOS-IU, 
Pablo Iglesias, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

Podemos Parcial 

Roda de premsa de la candidata de JUNTS al 
Congrés dels Diputats, Laura Borràs, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

JUNTSxCAT Parcial 

Roda de premsa del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Santiago Abascal, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa de Carles Puigdemont des de 
Brussel·les per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PDECAT Parcial 

Roda de premsa del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, des de la seu electoral del partit per 
valorar els resultats de les eleccions del 10N 

PSC Parcial 

Roda de premsa del candidat de MÁS PAÍS-EQUO 
al Congrés dels Diputats, Iñigo Errejón, des de la 
seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 10N 

Más País Parcial 

Roda de premsa del candidat de VOX al Congrés 
dels Diputats, Ignacio Garriga, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

VOX Parcial 

Roda de premsa de la candidata de CUP-PR al 
Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

CUP Parcial 

Roda de premsa del candidat de C’s al Congrés 
dels Diputats, Albert Rivera, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

C’s Parcial 

Connexió en directe amb Antena3 TV durant 
l’emissió de l’entrevista al diputat del Parlament 
Europeu, Javier Nart 

Diputat no 
adscrit del 
Parlament 
Europeu 

Parcial 

Roda de premsa del candidat del PP al Congrés 
dels Diputats, Pablo Casado, des de la seu electoral 
del partit per valorar els resultats de les eleccions 
del 10N 

PP Parcial 

Roda de premsa del membre del Consell Executiu 
de C’s, Carlos Carrizosa, des de la seu electoral del 
partit per valorar els resultats de les eleccions del 
10N 

C’s Parcial 

Roda de premsa de la candidata del PP al Congrés 
dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, des de 
la seu electoral del partit per valorar els resultats de 
les eleccions del 10N 

PP Parcial 

Roda de premsa del candidat del PSOE al Congrés 
dels Diputats, Pedro Sánchez, des de la seu 
electoral del partit per valorar els resultats de les 
eleccions del 10N 

PSOE Total 
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12/11/19 14/15 

(informatiu) 
Roda de premsa dels diputats electes del PSOE i 
PODEMOS-IU-EQUO al Congrés dels Diputats, 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per presentar un 
preacord de govern amb vista a la investidura 

Podemos Total 

PSOE 

15/11/19 El món a RAC1 Atenció als mitjans dels exconsellers de la 
Generalitat de Catalunya, Toni Comín i Lluís Puig, 
després de comparèixer davant el tribunal de 
primera instància de Brussel·les en el marc del 
procediment d’activació de les euroordres per part 
del TS 

JUNTSxCAT Parcial 

11/12/19 No ho sé Roda de premsa del president del GP Socialista, 
Pedro Sánchez, per informar que accepta la 
proposta del rei Felip VI com a candidat a la 
presidència del govern 

PSOE Parcial 

19/12/19 El món a RAC1 Connexió en directe amb TVE durant l’emissió de 
l’entrevista al portaveu del GP VOX, Iván Espinosa 
de los Monteros 

VOX Parcial 

Connexió en directe amb TVE durant l’emissió de 
l’entrevista portaveu del GP Vasco al Congrés dels 
Diputats, Aitor Esteban 

PNB Parcial 

Roda de premsa del coordinador nacional d’ERC, 
Pere Aragonès, al Parlament de Catalunya per 
valorar la decisió del TJUE sobre l’obtenció de l’acta 
i la condició d’eurodiputat d’Oriol Junqueras 

ERC Parcial 

21/12/19 Via lliure 28è Congrés Nacional d’ERC a l’Auditori del Fòrum 
de Barcelona 

ERC Parcial 

 

 

Quadre 87. RAC1. Altres retransmissions i connexions
72

 

Data Programa Contingut Adscripció Abast 

02/07/19 El món a RAC1 Concentració “Omplim Estrasburg” coincidint amb la 
sessió constitutiva del Parlament Europeu, 
organitzada pel Consell per la República, l’ANC i 
Òmnium Cultural 

Consell per la 
República  

Parcial 

ANC 

Òmnium 
Cultural 

11/09/19 El món a RAC1 Ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 

-- Parcial 

Especial 
informatiu. 
Diada Nacional 
de Catalunya 

Manifestació “Objectiu Independència” organitzada 
per l’ANC a Barcelona amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya 

ANC Parcial 

15/10/19 El món a RAC1 Ofrena floral al monument i a la tomba del president 
Lluís Companys, amb motiu del 79è aniversari del 
seu afusellament, a Montjuïc 

-- Parcial 

18/10/19 Versió RAC1. 
Especial 
informatiu (amb 
motiu de la 
vaga general 
del 18-O) 

Acte central de la vaga general convocada per 
Intersindical-CSC i IAC a Barcelona 

-- Parcial 

26/10/19 Especial 
informatiu 
(Manifestació 
"Llibertat" del 
26-O) 

Manifestació “Llibertat” organitzada per l’ANC i 
Òmnium Cultural a Barcelona 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

27/10/19 Via lliure Manifestació “Per la concòrdia, per la democràcia, 
per Catalunya: stop procés” organitzada per 
Societat Civil Catalana a Barcelona 

Societat Civil 
Catalana 

Parcial 
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18/11/19 El món a RAC1 Concentració de suport al president de la 
Generalitat, Quim Torra, organitzada per ANC i 
Òmnium Cultural a l’exterior del TSJC on ha de 
declarar en relació amb un presumpte delicte de 
desobediència a la JEC 

ANC Parcial 

Òmnium 
Cultural 

 

 

Quadre 88. RAC1. Retransmissions i connexions corresponents a sessions de la Causa especial 
20907/2017 al Tribunal Suprem 

Data Contingut Abast 

13/05/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 43) Parcial 
04/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 50) Parcial 
11/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 51) Parcial 
12/06/19 Judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem (sessió 52) Parcial 

 

 

Quadre 89. RAC1. Retransmissions i connexions corresponents al procediment abreujat núm. 
1/2019 del TSJC al president de la Generalitat 

Data Programa Contingut Abast 

18/11/19 El món a RAC1 Procediment abreujat núm. 1/2019 del TSJC al president de la 
Generalitat, Quim Torra, en relació amb un presumpte delicte 
de desobediència a la JEC 

Parcial 

 

 

 

 

 


