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PART DE PROJECTE 

1) Introducció 

El tema triat per aquest treball és “La influència dels assessors de comunicació del 

Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en l’agenda diària política 

dels mitjans catalans” i el títol del treball és “La influència dels spin doctors (assessors) 

del Govern d’Artur Mas”. 

Quan em refereixo a mitjans catalans, voldria especificar que em voldria dedicar a 

analitzar com afecten les diferents actuacions del gabinet de comunicació del 

Departament de Presidència des que Artur Mas és al govern de la Generalitat a les 

televisions, ràdios, premsa escrita i premsa digital catalanes que segueixen l’actualitat 

política catalana.  

Entenc que per intentar fer el millor possible aquest treball de recerca, he buscat les 

millors fonts possibles. No es tracta de fer un treball de Ciències Polítiques sinó 

periodístic. Dit amb altres paraules: a mi no m’interessa l’Artur Mas “persona” sinó com 

treballen les persones que l’envolten, és a dir, els seus assessors en comunicació i quin 

paper comunicatiu juguen en l’actual context polític que vivim actualment a Catalunya. 

Per tal de poder desenvolupar aquesta idea, he fet entrevistes personalitzades a 

diferents “actors” del treball, com ara un assessor de l’actual President de la Generalitat 

de Catalunya o a diferents professionals de la informació i caps de secció d’informació 

política catalans de mitjans establerts a Catalunya ja siguin com a seu central o com una 

de les diverses seus del seu mitjà o a acadèmics que el seu tema d’investigació és la 

comunicació política. 

El que vull averiguar a l’hora d’elaborar aquest Treball de Fi de Grau és si els assessors 

de comunicació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 

influeixen sobre els professionals del periodisme polític a Catalunya i els mitjans que 

pertanyen o no, de quina manera ho fan i per quin motiu ho fan i si exerceixen o no 

pressions quan alguna cosa no els agrada. Aquest seria l’objectiu de la meva recerca.   

2) Definició de Gabinet de Premsa 

Què és un gabinet de premsa? Com funciona? Aquestes i altres preguntes són temes 

de reflexió i de constant estudi. 

Els professionals de la comunicació han de veure en els gabinets de premsa una nova 

sortida professional. El periodista ha de conèixer la situació actual dels mitjans de 

comunicació i les seves característiques, ja que aquests són una peça clau en 

l'estratègia de comunicació de les empreses per servir d'enllaç entre l'organització i la 

societat. El professional de la comunicació ha de tenir clara la resposta de les 

Redaccions dels diferents mitjans davant la informació que se'ls ofereix des dels 

gabinets de premsa d'organitzacions i empreses. Això és necessari, ja que tots els dies 

arriben als mitjans de comunicació milers de notícies. Per una qüestió lògica de falta de 
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temps i de mitjans no es poden incloure totes elles: és aquí on els mitjans comencen a 

construir la realitat que es llegeix dia a dia, la qual cosa fa diferent un mitjà d'un altre. 

Amb les noves tecnologies de la comunicació s'amplia el panorama mediàtic. Els mitjans 

tradicionals s'associen amb els mitjans digitals actuals per oferir una informació més 

especialitzada i molt més immediata que fa uns anys. Igual que canvien els mitjans, 

també els professionals i el periodista han d'adaptar-se a aquests nous rols. 

En l'àmbit teòric, no abunden els autors que parlen del terme Gabinet de Premsa amb 

unes funcions autònomes i, per tant, amb entitat pròpia dins de l'ampli ventall d'activitats 

que constitueixen la Comunicació Institucional o Comunicació Empresarial. 

Les definicions que apareixen en la bibliografia existent sobre el tema abasten molts 

perfils. Així, tenim, per exemple, la realitzada per M. H. Westphalen i J. L. Piñuel en la 

seva obra “ L'Adreça de Comunicació ”, que ho caracteritzen com: “Un organisme públic, 

en els partits polítics i en les institucions amb projecció social, oficina encarregada de 

l'activitat periodística la funció de la qual és mantenir contacte amb els periodistes, 

informant-los sobre les activitats de la seva dependència i recollint les notícies sobre 

aquestes i els seus dirigents, es publiquin en la premsa”. 

Pau Aragonés defineix un gabinet de premsa com “una oficina en la qual treballa un 

equip de professionals que ha de connectar la informació de l'empresa amb l'opinió 

pública, generalment a través dels mitjans de comunicació. El gabinet de premsa és una 

oficina de gran importància mentre que és la imatge davant els mitjans de l'empresa o 

institució. En el gabinet han de trobar els periodistes la informació ordenada, treballada 

i dividida per mitjans i continguts. Quant millor elaborada sigui la informació i més 

facilitats tingui la selecció, més augmenta la possibilitat de difusió del missatge”. 

Per a Jesús Pérez Varela, segons determina en l'obra “Els gabinets de premsa, 

alternativa professional”, el gabinet de premsa és l'encarregat de planificar i 

desenvolupar l'estratègia de comunicació d'una institució, organisme o empresa, amb el 

clar objectiu d'aconseguir una opinió pública favorable per a la institució, organisme o 

empresa, per als seus responsables o, simplement, per als seus productes, o el que és 

el més important, un vehicle d'expressió entre l'empresa i la societat per mantenir viva 

la imatge que el que és. 

Les empreses i institucions tenen un paper rellevant en la societat democràtica: són més 

que centres de producció o serveis, formen part de la societat i tenen interessos comuns 

amb aquesta i, també, unes responsabilitats. És aquí on el tema de la comunicació no 

està suficientment clar. La informació no és publicitat i els ciutadans tenen tanta 
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necessitat d'informació de les empreses com aquestes de comunicar-se amb la societat, 

però això no pot ser a través de la propaganda. 

La funció informativa tampoc pot estar subjecta als efectes perversos de la comunicació 

vertical i unilateral. El que és evident és que la Comunicació empresarial és una ciència 

molt jove, que, fins al moment, no té totalment definida ni tan sols la denominació de les 

persones responsables d'aquesta matèria en el si de l'organització. 

Com afirma Luis Ángel Sanz de Tallada, director d'un dels últims estudis realitzats per 

l'Associació de Directius de Comunicació (*ADC *DirCom) depèn de la signatura o 

institució, de la seva dimensió, de la seva cultura corporativa, tant les funcions 

assignades als Directors de Comunicació com la seva pròpia denominació: cap 

corporatiu, director de comunicació, director de relacions institucionals, analista de 

comunicació, cap de comunicació i relacions externes-corporatives, mànager de 

comunicació i assumptes públics, director de relacions institucionals, cap de premsa... I 

així fins a 50 són els noms que pot posseir en l'actualitat el màxim responsable de 

comunicació en l'empresa o la institució espanyola, la qual cosa “manifesta que aquesta 

figura encara es troba en fase de creixement i de transició”. És convenient, a més, no 

oblidar que els Gabinets de Premsa són diferents en virtut de l'organització a la qual 

aquests depenguin. 

Incidint en aquest aspecte, la classificació realitzada per l’investigador universitari José 

María Ramírez per als Gabinets de Comunicació és totalment extrapolable als Gabinets 

de Premsa, ja que la trajectòria, la realitat i les necessitats comunicatives de les 

organitzacions són totalment diferents. Segons aquest autor, existeixen cinc tipus 

diferents de Gabinets de Comunicació: 

 Gabinets de l'administració o institucionals (governs, institucions oficials, 

ajuntaments, diputacions, ens autònoms, etc.). 

 Gabinets de partits polítics i sindicats. 

 Gabinets vinculats al món de l'empresa. 

 Gabinets de moviments socials i Organitzacions No Governamentals. 

 Gabinets externs : assessories i consultories de comunicació. 

Els quatre primers tipus de gabinets es diferencien de l'últim per la seva ubicació interna 

pel que fa a l'organització en qüestió. 

Seguint la classificació feta per Ramírez, els Gabinets de Premsa més prolífics han estat 

els de l'administració que van néixer en el període de transició democràtica a Espanya i 

que actualment existeixen fins a en ajuntaments amb poblacions inferiors als 4.000 
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habitants. El principal objectiu d'aquests Gabinets de Premsa és generar opinió pública 

i crear una política comunicativa que permeti als ciutadans participar en la gestió 

d'aquestes institucions públiques. 

Els Gabinets de Premsa dels partits polítics neixen igual que els anteriors durant la 

transició política a Espanya i la seva funció ha estat crucial per a l'organització i 

centralització dels missatges institucionals de cada formació política 

En la majoria dels casos, al capdavant d'aquests gabinets es troben persones de 

confiança del partit, encara que en el gabinet existeixin més professionals de la 

informació sense cap tipus d'afiliació política. Aquesta tendència és encara més evident 

en el cas dels gabinets de premsa dels sindicats, organitzacions que, en general, 

compten amb menys recursos per destinar a la seva estructura mediàtica; i, gairebé 

sempre, les persones que dirigeixen aquests Gabinets de Premsa coneixen les 

tècniques utilitzades pels mitjans de comunicació i són membres del propi sindicat pel 

qual treballen. 

La realitat dels Gabinets de Premsa de les organitzacions empresarials és totalment 

diferent: es troben dotats de més recursos i estan dirigits per professionals de la 

informació, normalment amb una gran experiència en l'àmbit de la comunicació 

empresarial. 

L'objectiu dels Gabinets de Premsa dels sindicats i de la patronal és fer valer davant la 

societat el seu paper d'interlocutors socials fent sentir la seva veu davant qualsevol 

circumstància, ja sigui l'evolució dels indicadors econòmics o qualsevol aspecte que 

afecti a les relacions laborals al país. 

Finalment, repassem els gabinets de premsa de les organitzacions privades. També han 

sofert un espectacular creixement en nombre en els últims deu anys. Tradicionalment, 

l'empresa s'ha mantingut callada dedicant tot el seu esforç a la seva activitat productiva, 

no obstant això, i amb cert retard respecte a la resta d'Europa, són cada dia més les 

organitzacions empresarials que han incorporat la comunicació com un instrument 

estratègic més dins de la gestió empresarial. 

Segons apunta Juan Costa, un dels més importants teòrics sobre comunicació 

institucional a Espanya, els principals objectius d'aquests gabinets són els següents: 

 Destacar la veritable identitat de l'empresa. 

 Transmetre notorietat i prestigi. 

 Reflectir l'autèntica importància i dimensió de l'empresa. 

 Reduir, al màxim, el nombre de missatges involuntaris. 
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 Atreure la predisposició del mercat de capitals. 

 Millorar l'actitud i el rendiment dels quadres. 

 Aconseguir una opinió pública favorable. 

 Reflectir l'evolució de l'empresa. 

Els Gabinets de Premsa de moviments socials i ONG’s existeixen en aquelles 

organitzacions que disposen de suficients recursos econòmics, realitat que fa que siguin 

menys nombrosos que la resta dels enunciats fins ara. No obstant això, el paper que 

han jugat en els últims anys ha estat molt important per donar a conèixer a la societat 

actuacions i assoliments socials totalment desconeguts. A priori, pot semblar que 

l'accessibilitat que tenen aquestes organitzacions als mitjans de comunicació és menor 

de la qual realment existeix, ja que finalment els mitjans de comunicació socials acaben 

informant d'allò que millor es ven, i els temes de caràcter social interessen cada dia més 

als consumidors d'informació. 

Per concloure amb el repàs als diferents tipus de Gabinets de Premsa i a les seves 

diverses definicions, ens trobem amb les assessories i consultories de comunicació que 

ofereixen serveis externalitzats de Gabinets i la proliferació dels quals a Espanya es va 

produir en la dècada dels anys 80. L'objectiu bàsic de totes aquestes empreses 

consultores és el de crear, mantenir, potenciar, desenvolupar o restaurar la imatge de 

les persones i/o institucions que per diverses raons senten la necessitat de millorar la 

seva projecció interna (dins de l'organització a la qual pertanyen) i externa (davant 

l'opinió pública). 

2.1) Funcions dels Gabinets de Premsa 

Els Gabinets de Premsa conformen un dels departaments fonamentals dins de les 

estructures organitzatives a causa de la gran importància que ha adquirit en la nostra 

societat la labor d'informar i d'assentar una imatge adequada i concorde a la realitat de 

la signatura o institució en la ment dels públics objectius. 

La funció més important del Gabinet de Premsa és, sens dubte, la gestió de la 

comunicació empresarial. Per tant, el cap/a de premsa ha d'encarregar-se i ha de ser el 

màxim responsable de coordinar i de canalitzar el Pla Estratègic de Comunicació de 

l'empresa o Institució. Les seves finalitats seran: 

 Gestionar, en coordinació amb l'Alta Adreça , accions encaminades a millorar 

la seva Imatge Corporativa. 

 Potenciar, desenvolupar i difondre l'activitat de Comunicació. 

 Aconseguir que la Comunicació sigui: Clara, transparent, ràpida i veraç. 
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 Mantenir una estreta i eficaç relació amb els Mitjans de comunicació. 

 Verificar i controlar la qualitat i incidència informativa i publicitària de totes les 

accions de Comunicació. 

La funció dels gabinets de premsa ha de ser la de centralitzar l'activitat, crear uns 

mecanismes objectius de selecció, i posar a la disposició dels periodistes les eines 

necessàries perquè treballin en condicions òptimes. 

2.2) La figura dels Responsables de Premsa  

El que sembla inqüestionable és la importància, cada vegada més creixent, dels 

Gabinets de Premsa. Segons afirma la investigadora Mar de Fontcuberta, “la presència 

progressiva en els mitjans de notícies generades pels denominats gabinets de 

comunicació és una de les característiques fonamentals del periodisme actual”. Més de 

la meitat de les informacions que es publiquen tenen el seu origen en algun departament 

d'aquest tipus. No existeix ja grup social amb relativa incidència pública que no compti 

amb un gabinet de comunicació estable que li permeti tenir un mínim ressò en els mitjans 

de difusió. 

Encara que també és cert, que donada la recent aparició d'aquest tipus d'activitat 

laboral, almenys al nostre país, cal deixar clar que fins a finals dels anys noranta no 

existien a les Universitats i, concretament, en les Facultats de Periodisme assignatures 

específiques que abordessin el tema de la Comunicació Institucional i empresarial. 

Aquesta formació no es donava a l'Escola de Periodisme, o, més aviat, existia 

deformació, perquè efectivament un Gabinet de Premsa, per a un estudiant de 

periodisme, era pejoratiu, era una sortida professional bastant indigna que s'associava 

al mercader que “havia venut la seva ploma”. Per tant, són molts els casos en els quals 

els gabinets de premsa d'institucions i empreses espanyoles estan dirigits per artesans 

autodidactes de la intermediació informativa, obligats a evolucionar, amb major o menor 

encert, al ritme de circumstàncies imposades, de l'embranzida de la tècnica i fins i tot de 

la millor preparació de les noves generacions. Aquests primers professionals han 

omplert un buit, i, sense saber-ho, han obert de bat a bat les portes a un nou sector 

informatiu, que ara reclama una resposta molt concreta del col·lectiu periodístic i 

universitari: la preparació de veritables especialistes en la intermediació informativa. 

Aquesta necessitat latent ha provocat que els plans d'estudi de les Facultats de Ciències 

de la Informació , en la seva branca de periodisme, hagin anat incorporant en els últims 

anys assignatures que aborden matèries relacionades amb la comunicació institucional 

i empresarial. Aquesta tendència ha sorgit per donar resposta a una necessitat social, 
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ja que els llocs de responsables de gabinets de premsa s'estaven cobrint per periodistes 

que no havien tingut cap tipus de contacte acadèmic amb aquesta fórmula de 

comunicació. 

De fet, i com afirma l’especialista en la matèria Fernando Martín, centenars de 

recentment llicenciats en periodisme han trobat treball en el si dels gabinets de premsa 

d'institucions i empreses. Es tracta d'un treball que hagués estat complicat d'aconseguir 

en els saturats mitjans de comunicació social. 

Els gabinets de premsa, i, per tant, la comunicació interna i externa de les 

organitzacions, així com les assessories de comunicació, s'han convertit en una sortida 

professional per a molts dels joves periodistes espanyols. 

Fontcuberta insisteix que, “la comunicació empresarial o institucional ha de ser una 

activitat professional dependent, a tot moment, dels alts directius de la companyia que 

es tracti (Presidència o Direcció general) i, perquè ho tinguem clar, es podria expressar 

així per una sèrie de motius”: 

 Coneixement de quin, com és i com es desenvolupa la cultura corporativa de 

l'organització. 

 Saber com pensa, a tot moment, els alts directius. 

 Tenir la força, l'autonomia i el poder de decisió i de Comunicació davant 

l'empresa o institució. 

 Coordinar i difondre tota la informació que es produeix. 

 Presa de decisions globals i definitòries sobre imatge davant els mitjans de 

comunicació. 

Igualment, la funció de comunicació té el deure donar informació contínua a l'adreça de 

l'empresa. Els programes de comunicació responsable comencen amb la tasca de 

mantenir informats a l'Alta Adreça i a altres alts càrrecs sobre nivells de coneixement, 

actituds i opinions respecte a l'empresa entre grups importants dins i fora de la 

companyia. És necessari que la naturalesa bidireccional de la relació entre aquestes 

funcions quedi delineada amb claredat i reconeguda per ambdues parts. 

El primordial paper que li toca jugar als responsables de la política informativa d'una 

institució, organisme o empresa, bé estiguin adscrits a l'àmbit públic o al privat, es 

correspon amb el paper d'assessor cap a dins -cap a la institució en la qual treballa- i 

d'intermediari cap a fora -cap als mitjans de comunicació-.  

Com la de qualsevol un altre professional de la informació, la missió fonamental d'un 

periodista de gabinet- ni tan sols existeix un terme genuí per designar aquestes funcions 
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en aquest sector- és accedir a la informació, processar-la i utilitzar-la adequadament. 

Dels directors dels gabinets de comunicació s'espera que sàpiguen desenvolupar una 

estratègia de comunicació integral. Controlar totes les disciplines de la comunicació i 

apostar a la mateixa vegada per cadascuna d'elles és absolutament imprescindible. 

Així, a més de conèixer a la perfecció els ressorts de la televisió, la premsa, la ràdio, i 

els mitjans “on-line”, en aquest àmbit s'exigeixen coneixements, per rudimentaris que 

siguin, del món de la fotografia, la publicitat, les relacions públiques, el sector editorial, 

la sociologia i fins i tot, en no pocs casos, del màrqueting. La relació cost/rendibilitat, 

sobretot en l'empresa privada, converteixen al cap de gabinet en una persona que ha 

de conèixer no només la tècnica editorial, sinó que també ha de saber elaborar un fullet 

publicitari. 

No obstant això, i malgrat aquesta realitat, Fontcuberta admet que l'existència dels 

gabinets de comunicació provoca serioses discussions en l'àmbit de la professió 

periodística. 

Segons el seu punt de vista, “existeixen dos corrents, una a favor i una altra en contra, 

de la necessitat que existeixin els gabinets de premsa. Els primers afirmen que el 

nombre de periodistes que abandona els mitjans per incorporar-se com a professionals 

a empreses, partits o institucions és cada vegada major, i que l'existència de gabinets 

d'aquest tipus suposa un fet irreversible. Consideren els segons que el paper creixent 

d'aquests nous emissors distorsiona el correcte quefer periodístic, i que per això tant els 

gabinets de comunicació com els qui treballen en ells han de considerar-se un sector 

aliè al periodisme. 

Argumenta el primer grup que els gabinets són necessaris per subministrar un 

determinat tipus d'informació que, a més, facilita la tasca dels redactors. Repliquen els 

segons que són fonts interessades, i, per tant, parcials, i que, en conseqüència, la seva 

presència significa un obstacle creixent per aconseguir el rigor informatiu que exigeix la 

pluralitat de perspectives”. 

Al marge de la discussió lícita, la qüestió és que els directors de comunicació són fonts 

primàries perquè faciliten informació de primera mà, estableixen estratègies i relacions 

per comunicar aquesta informació, i participen en funció de la seva competència en la 

producció del treball informatiu. 

En aquest punt cal incidir que, encara que evidentment existeix una important 

diferenciació entre els periodistes dels mitjans i els periodistes convertits en fonts, els 

uneix una mateixa professió i una mateixa problemàtica: la d'enfrontar-se constantment 
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al dilema d'una pràctica professional deontològicament impecable compatible amb els 

interessos (econòmics, polític-ideològics, o tots dos al seu torn) de les empreses, 

mediàtiques o no, a les quals els periodistes presten els seus serveis. Cal parlar amb 

claredat: sobre els mitjans pesen molts interessos, uns interessos que podrien 

condicionar la tasca dels professionals. Res que no succeeixi amb els periodistes que 

treballen en aquestes anomenades “fonts informatives”. 

3) Tècniques utilitzades per a la difusió dels missatges institucionals 

Les principals maneres de transmetre informació als mitjans de comunicació per part de 

les institucions no són fórmules estàtiques ni tancades, però les classificaré en les 

següents eines: 

Convocatòria 

En una convocatòria s’informa de la celebració d'un esdeveniment puntual. El text 

només contindrà les dades bàsiques, és a dir, respondrà a les conegudes 6 W´s: què, 

qui, quan, com, on i per què. 

Nota de premsa 

La nota de premsa és un instrument poc costós i ràpid que ha d'estructurar-se amb un 

titular que resumeixi la informació rellevant i un desenvolupament informatiu en dos o 

tres paràgrafs com a màxim en els quals les idees bàsiques estiguin encadenades amb 

molt ordre. 

El principal inconvenient de la nota de premsa és que cada dia les redaccions reben 

desenes de comunicats de premsa i la seva introducció en l'agenda del dia del mitjà no 

és gens senzill. 

Rodes de premsa 

Són reunions convocades per una font informativa per adonar d'una determinada 

informació als mitjans. 

Encara que la roda de premsa és el canal més directe, habitual i còmode per transmetre 

personalment la informació, convé evitar la saturació de convocatòries. Només cal 

utilitzar-la quan tinguem realment quelcom noticiable per comunicar, o, en cas contrari, 

desacredita a l'emissor de la informació. 

És important controlar la durada de les rodes de premsa. No és recomanable que es 

perllonguin més enllà dels trenta minuts (exposició i preguntes dels periodistes inclosos). 

Si algú demana una ampliació d'un tema molt especialitzat, és millor emplaçar-li per a 
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una reunió posterior, abans que convertir l'acte en un diàleg del portaveu amb només 

un dels periodistes. 

És essencial per part del gabinet de premsa fer un seguiment posterior per analitzar el 

reflex en els mitjans de comunicació. Per a això s'elaborarà un resum de premsa, ràdio, 

televisió i Internet (mitjans “en línia”). En ell es podrà comprovar l'espai/temps que ha 

ocupat la informació, el tractament que ha rebut, si ha motivat l'elaboració d'articles 

d'opinió, editorials, entrevistes complementàries, i, sobretot, amb aquesta visió global 

poder veure a temps els possibles errors comesos. 

Declaracions 

Són explicacions o opinions sobre un tema puntual, facilitades per un portaveu de 

l'organització als mitjans de comunicació que ho sol·liciten. Són diferents a les rodes de 

premsa ja que, mentre aquestes són convocades formalment, les declaracions 

sorgeixen normalment a petició d'un o més periodistes quan un tema que és notícia 

repercuteix directament sobre l'organització o institució. 

Entrevista 

El més destacable de l'entrevista és el seu caràcter personalitzat, la qual cosa resulta 

molt interessant per a l'empresa o institució quan l'entrevistat és el seu màxim 

representant, l'autèntic portaveu de la mateixa, com ja hem comentat. 

La concessió d'entrevistes amb el màxim responsable de la companyia o organització 

ha de respondre a l'estratègia general de comunicació institucional. No obstant això, 

l'acceptació d'una entrevista sempre depèn, en certa mesura, del mitjà que la sol·licita. 

En qualsevol cas, respongui a una estratègia prèvia o la iniciativa d'un periodista ha de 

ser preparada acuradament, si a través d'ella es pretén projectar una Imatge positiva de 

l'empresa o de la institució. 

Les peticions d'entrevistes als portaveus de la companyia o institució es canalitzen 

habitualment a través del responsable del gabinet de premsa. Alguns periodistes 

s'esforcen a depassar aquest filtre, parlant directament amb la persona que es vol 

entrevistar. És lògic que així passi, però la missió d'un responsable de premsa és, si 

més no, estar informat de totes les peticions d'entrevista que es realitzen als membres 

de l'organització. 

Si per qualsevol circumstància es decideix no concedir una entrevista, és funció d'aquest 

responsable notificar la decisió al periodista interessat, explicant el més clarament 

possible les raons de tal negativa. És molt important no crear falses expectatives entre 
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els periodistes. Si s'està segur que no es va a concedir una entrevista, cal indicar-ho 

des del principi. 

Dossiers 

Les notes de premsa se cenyeixen únicament a les dades més susceptibles a ser 

notícia, però el gabinet ha de preparar en ocasions dossiers de documentació que 

continguin una àmplia informació addicional. 

La importància de l'estructura d'un dossier de documentació o de premsa radica en la 

necessitat de facilitar la cerca d'una informació concreta. 

Un dels avantatges que presenten els dossiers de documentació és la seva flexibilitat, 

tant referent als temes abordats, annexos i il·lustracions, com en la seva forma de 

presentació i estil. A més, els dossiers tenen l'avantatge de la seva exhaustivitat i 

impacte. 

Articles 

Els gabinets de premsa cobreixen també una faceta desconeguda fora de la professió 

periodística: la redacció d'articles d'opinió, i l'elaboració de reportatges i de 

publireportatges. 

Els gabinets s'encarreguen de participar en l'elaboració d'articles d'opinió, que hauran 

de regir-se pels principis bàsics del periodisme. Normalment, aquests articles s'utilitzen 

coincidint amb esdeveniments en els quals l'entitat d'una forma o una altra es troba 

implicada. 

Els publireportatges són una tècnica mixta entre l'article periodístic i la publicitat que 

permet a la institució ocupar certs espais en les publicacions per transmetre un missatge 

disseccionat i que, si es fa intel·ligentment, gaudeix de major credibilitat que la publicitat 

convencional. Aquesta eina és preparada pel responsable de premsa perquè reuneix 

totes les característiques formals d'una informació amb l'excepció que és la institució la 

que decideix què dir a canvi del pagament de l'espai on dir-ho. 

4) La nova dinàmica de les redaccions: nous sistemes i noves tecnologies 

La Institució és l'emissor del projecte i de les polítiques de l'empresa al mercat de la 

comunicació. La marca ven el producte al mercat de productes, però realment ho fa al 

mercat de la comunicació. El missatge és al mercat de la comunicació el que el producte 

és al mercat comercial. Els mitjans de comunicació de masses són el canal de la 

informació, del missatge, així com la distribució ho és del producte. El destinatari és el 

receptor del missatge com el consumidor és el receptor del producte. 



12 
 

És clar que l'objectiu d'un gabinet de premsa és crear una bona imatge corporativa de 

la institució que contribueixi al desenvolupament de les seves funcions, sent aquesta 

imatge el resultat de la integració, en la ment dels públics amb els quals l'organització 

es relaciona, en un conjunt d’imatges que, amb major o menor protagonisme, l'empresa 

projecta cap a l'exterior. Una d'elles és la imatge intencional , la qual es crea a partir de 

la comunicació corporativa. És a dir, si una empresa privada o pública apareix 

periòdicament explicant les seves característiques més importants, a mig termini crea 

una imatge positiva sobre ella en la ment dels receptors d'aquesta informació, que van 

fent-se una idea d'aspectes que fins a aquest moment desconeixien. 

La presència progressiva en els mitjans de notícies generades pels denominats gabinets 

de comunicació és una de les característiques fonamentals del periodisme actual. Més 

de la meitat de les informacions que es publiquen tenen el seu origen en algun 

departament d'aquest tipus. Segons l'especialista en comunicació institucional José 

María Ramírez, “no existeix ja cap grup social amb relativa incidència pública que no 

compti amb un gabinet de comunicació estable que li permeti tenir un mínim ressò en 

els mitjans de difusió”. 

Respecte a les necessitats que tenen els mitjans de comunicació amb els canvis 

tecnològics ocorreguts en els últims anys són, principalment, major rapidesa per 

solucionar les qüestions, ja que els temps es mesuren sobre la base dels horaris dels 

informatius o als tancaments d'edició en el cas dels mitjans impresos, i, a nivell funcional, 

que els responsables de premsa actuïn de mediadors, mai com a murs de contenció. 

Així mateix, i cada dia més, la falta de plantilla en la redaccions dels mitjans obliga al fet 

que els mitjans prefereixin cada dia més entrevistes personalitzades en detriment 

d'altres eines com les rodes de premsa (els fa perdre temps i la necessitat de recursos 

és molt superior als beneficis obtinguts). 

5) Les institucions i els mitjans de comunicació 

El que sembla evident és que en l'àmbit de la comunicació existeixen diversos tòpics en 

els quals és fàcil caure o deixar-se influenciar. Un dels principals tòpics és la idea que 

la comunicació és bona “per se”. Es pensa que, millorant la quantitat i qualitat de la 

comunicació, trobem respostes a tots els problemes. La pràctica, posteriorment, 

demostra que els problemes d’incomunicació no necessàriament es resolen amb més 

comunicació. I si a tot això li afegim imprevistos, malentesos, accions concretes i un llarg 

etcètera, de vegades un descobreix la dificultat de dedicar-se a aquesta professió. 
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Com es pot sortir d'aquesta situació, a vegades tan confusa? Evidentment, acceptant 

que forma part de la manera de ser de l'àrea en la qual estem, i, per això, sense caure 

en simplismes i movent-nos amb uns principis clars que ens serveixin de guia. 

El primer d'ells és que, dins d'una empresa, la comunicació, sense adjectius, no té sentit. 

Quan emprem esforços, temps a comunicar-nos amb els altres, bé sigui personalment 

o a través d'altres vies de comunicació, esperem que serveixi per a alguna cosa: el cas 

contrari és estèril i car, pel temps o pels mitjans malgastats. 

Segons l’especialista en la qüestió José María Ramírez, “si exercint la comunicació ens 

aproximem a l'assoliment de la “visió-missió”, és que llavors serà vàlida. Si ens allunya 

o no contribueix a això, cal posar en solfa la seva utilitat, per molt bona que, en si 

mateixa, sembli. I encara que aquest no és un criteri que en la pràctica es pugui exercir 

amb la rotunditat que aquí ho afirmem, sense aquest criteri és fàcil caure en la dispersió 

i en el contrasentit de l'actuació per sortir del dia a dia. El grau en què una empresa 

participa d'aquesta visió facilita o dificulta el treball de la comunicació. Si una empresa 

o institució té una visió clara i fort, arriba, encara que per transmetre-la empri mètodes 

senzills, però, si no té un propòsit, el treball de comunicació comença a quedar buit de 

sentit”. I continua, tot afegint, que “aquesta afirmació ens porta a la pregunta següent: 

Quants dels esforços de comunicació han d'orientar-se a difondre i a afavorir la idea de 

visió? Si no hi ha visió, difícilment treballem, però el nostre esforç a assentar i a difondre 

aquesta idea la condiciona”. 

I després, Ramírez indica que “els públics objectius de la comunicació d'una institució 

són bàsicament tres grups: el mercat (clients-votants i potencials), el públic intern (els 

empleats de l'empresa o institució), i les institucions (la societat). I un dels principals 

canals d'arribada a aquests grups són els mitjans de comunicació social. 

L'experiència demostra que els mitjans de comunicació són, generalment, receptius a 

l'hora d'informar sobre el desenvolupament de les organitzacions, sobre els futurs 

projectes o els canvis d'estratègia sense tenir en compte única i exclusivament la 

dimensió de la companyia. Ningú entendria que una pel·lícula de cinema no fos 

presentada davant els mitjans de comunicació o que la sortida a borsa d'una companyia 

es fes en l'anonimat absolut. Simplement parlaríem d'un fracàs assegurat. 

Per què, llavors, molts aspectes clau de la comunicació segueixen considerant-se un 

luxe reservat a les multinacionals? Possiblement es tracta d'una qüestió cultural. És 

demostrable que la cultura empresarial anglosaxona ha desenvolupat una clara vocació 

per comunicar que dista molt de la nostra. El president d'una companyia americana sol 

ser un líder que aglutina les funcions i, sobretot, té capacitat per comunicar i entusiasmar 
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a l'entorn en el qual treballa. Per això, la tan repetida opció de la discreció, que no deixa 

de ser una virtut personal i no empresarial, sona a excusa d'aquell que ignora el 

potencial d'una eina tan essencial en el management d'avui dia. 

A aquesta qüestió cal unir la menys evident responsabilitat social de les organitzacions 

envers els seus empleats, proveïdors directes, indirectes i aquella part de la societat a 

la qual afectin les decisions empresarials en el seu àmbit d'influència. Ja no només 

parlem d'un arma estratègica de les empreses, sinó d'un concepte que comporta una 

mica més, una responsabilitat. Del luxe esgrimit per alguns, patrimoni d'uns pocs, hem 

passat a la necessitat de tots. L'opinió pública demanda informació i les organitzacions 

tenen una oportunitat que no haurien de desaprofitar esgrimint vells clixés que ja no són 

propis de la societat de la informació. 

Actualment, en tota empresa o institució, pública o privada, ja sigui un ministeri, una 

Comunitat Autònoma, un partit polític, una associació professional, una federació 

empresarial, una empresa comercial..., s'observa la necessitat urgent d'incorporar dins 

de la seva estructura un gabinet o departament, que, gràcies a la labor dirigent del 

professional de la comunicació , crea, coordina, analitza, desenvolupa, difon i controla 

totes i cadascuna de les accions de gestió informativa interna i externa, que aquesta 

empresa o institució (organització) necessita comunicar als seus diferents públics a 

través dels mitjans de comunicació, és a dir, intenta aconseguir transmetre una bona 

Imatge de tota la seva Cultura Corporativa”, indica Ramírez. 

           5.1) Anàlisi de les diferents actituds dels màxims executius de la 

organització davant els professionals de la informació 

A nivell teòric, el president de la companyia, o, en defecte d'això, el seu director general 

ha d'assumir, políticament, les màximes competències en relació amb la imatge 

corporativa o institucional. Això es tradueix, primer, en la seva responsabilitat a l'hora 

d'establir els objectius estratègics d'imatge, és a dir, ell ha de determinar quin ha de ser 

la imatge intencional que la companyia necessita d'acord amb el seu projecte 

empresarial; segon, en el reconeixement orgànic del responsable de la imatge de 

l'empresa, el qual ha d'estar, almenys, equiparat als responsables de les polítiques 

"fortes" de la companyia, i, en tercer lloc, en la voluntat de gestionar estratègicament la 

Imatge de l'empresa com un actiu del que dependrà, en gran manera, la seva 

competitivitat. 

Encara que pugui semblar-nos, a priori, sorprenent, un dels reptes als quals han 

d'enfrontar-se els comunicadors de les empreses i institucions, implica, convèncer als 



15 
 

empresaris i als polítics de necessitats tan vitals com les de gestionar permanentment 

la seva comunicació externa feta als públics els quals es dirigeixen en el seu dia a dia. 

La majoria dels empresaris i dels polítics no creuen “a priori” que tenir unes fluïdes 

relacions amb els mitjans sigui un pilar bàsic per a l'èxit de la seva organització. Encara 

existeixen a Catalunya i a Espanya capdavanters polítics i empresarials que es 

vanaglorien de comptar amb un gabinet de premsa per no aparèixer en els mitjans de 

comunicació. Error. És cert que una empresa o institució no pot pretendre estar tots els 

dies en els mitjans de comunicació, ja que no es tracta de la quantitat sinó de la qualitat. 

El refrany espanyol que diu “més val que parlin de mi encara que sigui malament” no 

ens serveix per afrontar el repte d'una transmissió d'imatge seriosa i responsable.  

En aquest sentit, cal assenyalar que és indispensable, perquè un pla de relacions amb 

els mitjans pugui ser efectiu i eficient, la total i plena confiança per part de l'Alta Direcció 

en la persona responsable de premsa en el si de l'organització tant en el que concerneix 

a la seva lleialtat com quant a la seva discreció. L’investigador en la qüestió Hans 

Johnsson es mostra totalment taxatiu sobre aquest tema: “En la meva experiència mai 

he conegut una situació en la qual les indiscrecions s'hagin degut a causa de la funció 

de comunicació”. 

La informació és el material de treball del responsable de comunicació. Està més 

familiaritzat amb el poder explosiu de la informació que qualsevol un altre. Com un miner 

amb experiència es pot esperar que el director de comunicació manegi aquest "explosiu" 

amb cura.  

Sabem que, a simple vista, pot resultar paradoxal que un empresari contracti a un 

professional de la comunicació per, posteriorment, donar-li l'ordre estricta de mantenir-

se en silenci permanent a l'espera de poder transmetre les consignes que marqui el 

propi empresari. 

Però tot i que es van reduint el nombre d'empresaris que segueixen actuant així, es 

tracta d'una labor força penosa per part del responsable de premsa l'intentar diàriament 

que la direcció o la presidència de la companyia comencin a entendre la necessitat 

d'informar amb un sistema de gestió útil i eficaç de tot el que succeeix en la seva 

empresa o institució, perquè així el seu missatge arribi als seus diversos públics, tant 

interns com a externs. 

Al mateix temps és imprescindible que també el/la cap de premsa aconsegueixi 

convèncer-los que és fonamental que adquireixin l'hàbit de parlar amb els seus empleats 

i amb els mitjans de comunicació. 
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Els responsables de premsa faciliten informacions que, sense la seva existència, serien 

molt difícils de fer públiques. Per què? Perquè partim de la base que la majoria 

d'empresaris i, encara a Espanya, molts polítics desconfien dels periodistes i utilitzen la 

tècnica d'apartar-se d'ells. L'existència de professionals de la comunicació a l'interior 

d'aquestes organitzacions objectiva molt la utilitat de la comunicació, i més partint de la 

base de la dependència professional del responsable de premsa. 

No obstant això, també és cert que a poc a poc, i més lentament del que als periodistes 

els agradaria, són molts els presidents i els polítics que integren a partir d'ara en les 

seves funcions la de la comunicació: no només una comunicació personal sinó també la 

que s'encarrega d'expressar les polítiques i l'ètica de l'empresa.  

           5.2) La formació de portaveus en la funció de les accions de premsa  

Una gran empresa o institució té, com ja he comentat anteriorment, una oficina de 

premsa i un responsable de premsa. Ha de ser política de l'empresa que totes les 

preguntes dels mitjans passin abans per l'oficina de premsa. És un procediment lògic i 

funciona bé sempre que sigui un procediment que no s'utilitzi com una barrera entre 

l'alta direcció i els mitjans, sinó tot el contrari. Aquí és on ha de predominar el sentit 

comú. Si un periodista aconsegueix arribar fins a un alt executiu de l'empresa, han de 

contestar-se les seves preguntes inicials i després se suggerirà que l'oficina de premsa 

li proporcioni una informació més detallada. Negar-se en rodó a dir res pot suggerir que 

es té alguna cosa que amagar. 

Per tant, les persones de l'alta direcció designades com a portaveus de l'organització 

han de veure com alguna cosa normal, que entra dins de les seves funcions habituals, 

el contestar i l'atendre de forma professional als mitjans de comunicació tant si el tema 

tracta de la seva empresa com d'aspectes sectorials. 

Com ja hem posat de manifest, el portaveu de la corporació o institució és el seu màxim 

representant, ja sigui, el seu president, l'alcalde, etcètera. Segons la investigadora en la 

matèria de comunicació empresarial Yolanda Román, la comunicació del president ha 

de guardar els següents equilibris: 

 La seva pròpia imatge pública, que no ha de menyscabar la de la companyia, 

que sempre és prioritària. 

 La resta dels instruments d'imatge de l'entitat, que han d'interactuar 

sinèrgicament amb la dimensió pública del president. 
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 Les manifestacions formals i informals de la seva comunicació, combinant 

trobades i compareixences menys transcendents amb altres de major 

importància i solemnitat. 

 Comunicativament, el president encarna els seus valors culturals i actua com a 

portaveu del discurs corporatiu de l'entitat. 

No obstant això, segons Román, “per fer-ho bé és necessari formar-se, ja que, a més 

del màxim responsable de la institució, aquesta necessita a diversos portaveus 

sectorials, regidors del ram que coneguin les regles bàsiques de la comunicació oral, 

persones que sàpiguen comportar-se i expressar-se en públic de forma correcta, que 

transmetin credibilitat a través dels seus missatges. Es tracta de formar a un petit grup 

de bons comunicadors, un treball dur i callat, que no es valora prou fins que les persones 

triades per representar a la institució apareixen en públic”. 

Com ja hem comentat àmpliament anteriorment, en el si de les empreses i institucions 

sol existir un recel infundat sobre els mitjans de comunicació i, en particular, sobre els 

periodistes. Les persones que es convertiran en portaveus de l'organització, començant 

pel màxim responsable de la mateixa organització, han de familiaritzar-se amb les 

tècniques utilitzades pels diferents mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa. Una 

bona forma és a través de sessions d'entrenament, on se simulen entrevistes, debats i 

intervencions davant un micròfon o una càmera de televisió. 

“Aquestes sessions han demostrat fins avui ser molt profitoses i reeixides, sobretot 

perquè contribueixen a donar seguretat als funcionaris o polítics novells que es llancen 

a la plaça mediàtica, i, així mateix, perquè els fa disminuir en gran manera l'ansietat que 

els provoca la situació”, segons indica Yolanda Román. 

Finalment Román indica que “les persones que actuen com a portaveus en la seva 

organització han de seguir unes regles bàsiques mínimes, si volen que el seu missatge 

s'ajusti al ritme imposat pels mitjans de comunicació. Independentment al mitjà pel qual 

es parli, és necessari seguir els següents principis”: 

 Utilitzar un llenguatge clar i concís. 

 Transmetre idees simples. 

 Evitar frases fetes i les clàssiques repeticions recurrents. 

 Utilitzar amb cura tant adjectius com a adverbis. 

 Dir al principi de la intervenció o exposició el més important. 

 Recórrer sempre als exemples. 

 Donar únicament les xifres imprescindibles. 
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 Mantenir sempre la calma. 

 Tenir un profund coneixement sobre el tema sobre el qual es vol tractar. 

 Assajar. 

6) Les institucions davant una crisi de comunicació    

Gestió de crisis polítiques. Com sortir-se’n de la millor manera? 

Segons l’assessor en comunicació política argentí Mario Riorda, “es proclama i 

s'entén que la millor manera de gestionar les crisis és evitar-les, o bé estar preparat per a 

elles. Però des dels governs, no sempre s'està, ni es pot estar preparat prèviament per a 

reaccionar a les crisis, i això condiciona en gran manera la gestió posterior, 

una vegada que la crisi està tenint lloc”.  

“Per això hi ha un supòsit que diu que tota crisi és evitable, però també ho és 

el fet que els governs no constitueixen regularment cèl·lules de direccions de crisis de 

manera prèvia, pel qual la condició de no evitable, és difícil de sostenir en el camp del 

món governamental, encara que si queda en peus la condició de crisi com quelcom 

“gestionable”. El mite de la crisi evitable parteix de postures associades al món privat -i 

ni tan sols aquí es dóna plenament-, però és poc real en la gestió de govern”, segons 

Riorda.  

“És a dir que es creu en la direcció de les crisis, però partint de certa situació de major 

o menor imprevisibilitat o sota el factor sorpresa. Reconèixer que existeix un factor 

sorpresa és reconèixer el pes enorme que té la reacció emocional del subjecte enfront 

d'un esdeveniment inesperat”, segons el punt de vista de Riorda.  

“Gestionar una crisi és haver d'explicar sempre que interessa la continuïtat. Una crisi 

genera amenaces, urgències i incertesa i posa a prova fonamental la flexibilitat 

de les elits davant rapidíssims i altament entrellaçats”, segons explica l’expert argentí.  

Des de la visió de Mario Riorda, “un primer enfocament prioritza focalitzar-

se sobre les causes i se li coneix com teoria de la restauració o reparació d'imatge. És 

el voler sortir-se’n bé.  

Part de la concepció que es pot recuperar la reputació soscavada per la crisi. Implica 

fer pedagogia de l'origen de la crisi l'enquadrament de la qual és assumir la gestió de 

crisi de la manera més proactiva possible amb l'intent de tornar a una situació anterior a 

la crisi. Hi ha acció, clar que si, però sempre derivada o encadenada argumentalment a 

un origen. La gestió es concep sempre des d'un punt d'origen sobre el qual es comparen 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=gestionable
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=gestionable
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les accions, gairebé sempre provocada a causa d’uns altres. I aquest focus en l'origen 

és també l'objectiu, el punt al que cal tornar”.  

“Un excés en aquest enfocament és la minimització de la situació no rutinària que 

produeix la crisi. Si es té molt poder, aquest enfocament podria servir més però sol 

produir crisis de llarga ombra, és a dir processos polítics desgastants de tancament 

incontrolable. Solen mancar de clausura operativa (se soluciona deficientment o no se 

soluciona el que origina la crisi), i també de clausura política (queda oberta una agenda 

pública de llarg termini amb intensitat variable”). 

I Riorda puntualitza que, “qui gestiona així les crisis sol creure que encara té 

el poder intacte i actua amb l'Estratègia del Silenci (permet que els altres puguin parlar i 

definir els termes del conflicte) o amb l'Estratègia de la Negació (negant tot, mitigant 

el fet, o asseverant una acció realitzada -va ser un èxit-“). 

“No fan altra cosa que generar pèrdues accelerades de credibilitat si els arguments usats 

no es corresponen amb la realitat de la pressió que durant 24 hores, els 7 dies a la 

setmana, els mitjans poden arribar a instal·lar”.  

D'altra banda, indica Mario Riorda, “es troba l'enfocament de la teoria situacional on 

l'enquadrament el provoca el vertigen de la situació anòmala i des d'ella s'actua. 

En aquesta concepció s'actua sota la premissa: cal sortir-se’n, només si sabem que ens 

en sortirem bé”.  

“És clar que definir quan hi ha crisi és un fet subjectiu de qui tingui capacitat 

d'instal·lar l'agenda de temes. Igualment ocorre per a tancar-les. Per això quan apunten 

decisions unilaterals de clausura des dels governs (“la crisi ha acabat”), sol ser vist com 

una subestimació, reforçant el rebuig públic que aquest tipus de gestió produeix”.  

“Mai cal oblidar que aportar certesa és millor que donar notícies bones 

o dolentes. Aquesta és la màxima que hauria de prevaler com a concepció per a 

gestionar una crisi política. La gestió de crisi i la gestió de comunicació de crisi 

és la capacitat d'una organització de reduir o preveure els factors de risc i incertesa 

respecte del futur, de manera que es capaciti per a assumir de manera ràpida i 

eficaç les operacions de comunicació que contribueixin a reduir o 

eliminar els efectes negatius que una crisi desencadena. Això implica que en aquest 

procés hagués d'existir una clara combinació de comunicació de risc solapada amb cada 

comunicació de crisi”, segons diu Mario Riorda.  

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=situacional
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“I com una crisi és incertesa, la comunicació de crisi ha de ser, en aquesta lògica un 

instrument que permeti dotar de certesa davant situacions d'amenaça. Gestionar una 

crisi és aportar certesa. Això porta una exigència fonamental per al sistema polític i 

també per al sistema de mitjans: donar notícies carregades de certesa, no 

necessàriament és donar bones notícies”, afegeix Riorda.  

Com a conclusió que podem extreure és el fet que la temptació dels governs a 

minvar la importància dels factors negatius que defineixen una crisi, sol 

portar més riscos. En comunicació de crisi, en realitat hauria de ser un precepte 

democràtic no discutible en cap de les comunicacions, l'única opció és la veritat, encara 

que resulti dolorosa o perjudicial. No hi ha espai per a la mentida 

i pot resultar una nefasta estratègia de comunicació, especialment si no 

es relaciona la veritat amb l'anticipació, l'agilitat i la qualitat informativa. 

7) El fenomen dels spin doctors 

Per “spin doctoring” s'entén, en termes generals, com aquella activitat de contacte 

informal, sovint sense testimonis, realitzada pels principals responsables estratègics de 

les figures polítiques o fins i tot pels propis capdavanters amb els periodistes que 

cobreixen l'actualitat política, a través de la qual, qualsevol notícia o informació relativa 

al polític o al seu entorn institucional intenta ser impregnada d'una interpretació o 

enfocament favorable. En molts casos, es pot caure en la distorsió i la manipulació del 

contingut real de les mesures, activitats o declaracions que poden ser objecte d'interès 

periodístic. Aquestes actuacions són especialment abundants i influents dins del 

repertori actual d'estratègies comunicatives desenvolupades pels responsables de la 

cada vegada més especialitzada “Comunicació de Governs”, si bé la seva activitat 

també es desplega per part de partits d'oposició i qualsevol tipus d'institucions amb ànim 

d'influir en l'agenda pública. 

Des d'aquest punt de vista, el verb “to spin” es tradueix com “fer girar”, fent referència a 

modificar un determinat fet sota un punt de vista determinat. No obstant això, aquest 

verb se li pot atorgar una altra definició, com la del diccionari Webster, que en la seva 

segona accepció descriu: “Formar una tela mitjançant l'expulsió d'un fluid viscós 

ràpidament endurit. Utilitzat específicament en el cas de les aranyes o insectes”. El més 

important d'aquesta definició és el fet que recalca en la idea de “teixir una xarxa”, donat 

que aquesta xarxa és confeccionada pels assessors de comunicació política perquè els 

periodistes quedin atrapats en ella i així aconseguir implantar un determinat punt de vista 

sobre un determinat fet.  
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Aquesta definició és la més precisa a l'hora de descriure aquest fenomen ja que fa 

referència metafòricament a les connotacions de seducció que comporta aquesta 

pràctica. En una societat en la qual les noves tecnologies i la professionalització dels 

equips de comunicació, sigui de partits polítics o d'empreses particulars, aconsegueixen 

altes cotes de desenvolupament, on s'ha produït una multiplicació dels canals 

comunicatius, en arribar a estendre's la informació a grans sectors de la societat fins a 

límits no coneguts amb anterioritat i, on al seu torn, existeix un desprestigi de les 

institucions i personalitats polítiques, és necessari analitzar els fenòmens que en ella 

concorren per poder arribar a una comprensió clara de l'activitat política i la seva 

plasmació comunicacional. Els factors que acabo d'esmentar són peces que formen part 

de la realitat política actual. Aquestes peces interactuen entre elles i amb 

altres fenòmens com el del “spin doctoring”. Aquest juga un paper clau per després 

poder obtenir una visió de conjunt.  

Per això, he decidit realitzar aquest treball sobre aquesta qüestió ja que, a dia d’avui, 

aquest procediment persuasiu és l'encarregat de regir gran part de la comunicació 

política d'una societat i de promoure una representació interessada de la realitat política 

i dels problemes que es debaten o susciten dins d'ella. I, en el  meu cas, volia investigar 

sobre el món dels assessors en política en l’àmbit més proper al meu, és a dir, Catalunya 

i, actualment, spin doctor al nostre país és quasi bé sinònim d’assessor de l’actual 

President de la Generalitat i, com a conseqüència, vol dir formar part del Departament 

de Presidència de la Generalitat de Catalunya amb un càrrec amb major o menor 

importància, depenent de com de proper sigui la persona a la figura del President.  

No cal oblidar que l'activitat del “spin doctoring” pretén dissenyar i planificar la 

informació política que s’intenta transmetre a la ciutadania. Per tant, el seu paper és clau 

a l'hora de pressionar sobre la decantació del vot de cadascun dels individus. Els 

Governs resultants de les eleccions són triats pels ciutadans que, al seu torn, estan 

influenciats –entre altres factors– per les notícies i fets que els mitjans de comunicació 

els ofereixen. Davant aquest panorama, els partits i capdavanters polítics se centren a 

fer arribar el seu missatge als mitjans per aconseguir un rèdit electoral. Per a això es 

valen de consultors polítics que, en ple segle vint-i-u, una vegada aconseguida una alta 

professionalització, han passat a ser denominats “spin doctors”, a causa de 

principalment la seva persistència estratègica i a la seva agressivitat a l'hora de marcar 

l'agenda política dels mitjans de comunicació.  

La valoració del fenomen no gaudeix d'una visió unitària. Provoca dues perspectives 

oposades: o la seva defensa a ultrança, en justificar la capacitat lícita d'un Govern o 
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actor polític d'aportar el seu determinat punt de vista sobre un determinat fet sense 

desvirtuar la informació de partida que cada part té dret a interpretar o, d'altra banda, el 

rebuig dels seus detractors, que titllen com a mínim a aquesta activitat de manipuladora 

i responsable de provocar un gran perjudici al sistema democràtic. 

D'una o altra manera, l'important és identificar quins són els fils comunicatius clau 

que mouen el poder de construcció d'imatges polítiques positives o negatives per part 

dels governants i les principals elits polítiques; és a dir, conèixer les estratègies que 

s'utilitzen des del Poder –o les elits polítiques que competeixen per tenir-lo, per intentar 

aconseguir una comunicació política més eficaç per als seus interessos, o millor dit, més 

persuasiva. Per això, és necessari conèixer com treballen, com construeixen els 

missatges, quin lloc ocupen dins de la comunicació governamental els especialistes 

dedicats a aquesta activitat, on van sorgir aquestes tècniques o com s'ha anat expandint 

la seva importància al llarg del temps i de la geografia. Desxifrar les seves claus és 

comprendre la comunicació electoral i de Govern contemporània. La seva pràctica és la 

responsable de determinar, en bona mesura, l'agenda mediàtica. A més, és el principal 

factor que contribueix a la creació de les “campanyes electorals permanents”. Desvetllar 

les seves tècniques i estratègies és fonamental per conèixer l'estat del sistema 

democràtic.  

En línies generals, amb aquest treball pretenc establir com la comunicació electoral 

de vocació permanent contribueix a incrementar el fenomen, denunciat per molts 

especialistes al llarg de les últimes dècades, de conversió de la política en un ampli 

teatre que es regeix per les lleis de l’espectacularització i l'escenificació. En això, estan 

implicades una gran varietat de formes d'emissió de missatges interessats però, entre 

totes elles, l’ “spin doctoring” es revela com una de les més incisives i, al mateix temps, 

més subtils i indetectables per al ciutadà comú i fins i tot per a l'intermediari representat 

pel periodista. Aquest professional pot ser poc conscient de la maniobra de distracció 

que tanquen moltes suposades confidències dels col·laboradors de l'actor polític o del 

propi personatge de la vida pública. Un dels problemes que afecta a la democràcia és 

l'apatia dels ciutadans a l'hora de participar en ella. Aquesta actitud resulta en part 

comprensible si es consideren les coordenades principals que regeixen la comunicació 

electoral contemporània, i que semblen transformar l'activitat política en un espectacle 

pensat per a la contemplació casual dels ciutadans però que no permet la implicació i 

participació directa dels mateixos.  

Segons el periodista i professor universitari Toni Aira, “l'evolució del sistema mediàtic-

polític està arribant a altes cotes de simplisme i reduccionisme, contribuint al detriment 
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dels valors democràtics, perdent la veritable raó de ser de la política i submergint-se en 

un món on regeix la superficialitat i el cinisme. Aquesta és la visió de molts autors que 

s'ocupen d'aquestes qüestions. Alguns experts rebutgen aquesta visió i creuen en un 

nou marc, més positiu, per explicar l'actual panorama polític. Aquesta nova perspectiva 

afirma que la informació política pot arribar a un major nombre de ciutadans a causa de 

la florida de nous mitjans de comunicació que, més enllà de simplificar la informació, fa 

que el seu abast s'estengui per gairebé la totalitat de la població, en aconseguir a una 

part que amb anterioritat no s'interessava per les qüestions polítiques. Per això, hi ha 

investigadors que afirmen que la informació es democratitza en arribar a un major 

nombre de ciutadans. Sigui com sigui i tornant al nostre tema central, és necessari 

analitzar com ha calat a Espanya aquesta activitat, quin grau de professionalització ha 

aconseguit entre els equips de comunicació dels Governs i dels grups polítics i com és 

vista pels periodistes espanyols. Alguns investigadors han introduït el terme 

“metacobertura” per parlar del canvi d'actitud en els periodistes una vegada que aquests 

s'han donat compte del domini que posseeixen els “spin doctors” i els gabinets de 

comunicació institucional a l'hora de determinar l'agenda mediàtica. Per això, també és 

necessari observar com actuen els professionals dels mitjans a Catalunya i Espanya 

davant aquest fenomen, per veure si han creat algun tipus de resistència al mateix.” 

Pedro Arriola, l’exemple espanyol 

Estudiós, intel·ligent i realista. Així és Pedro Arriola, ex assessor de José María Aznar i 

mà dreta de Mariano Rajoy. L’any 1989 va arribar a la política sense ser polític després 

de ser fitxat per Aznar com a assessor personal. La seva tasca era la d'estudiar les 

enquestes d'opinió i a partir d'aquestes enquestes, proposar les estratègies del partit. 

Seva és la famosa frase pronunciada per Aznar i dirigida al llavors President del Govern 

Felipe González de "Váyase, senyor González!”. 

“Pedro Arriola és un home molt intel·ligent, estudiós, realista i fred. És un professional a 

qui li encanta la ganga al que es dedica i té molta experiència. És una persona que porta 

25 anys treballant per a un mateix client i que coneix molt bé la situació. Al costat d'això, 

podríem dir que és un tipus rar. Fugisser i molt andalús en el sentit de la finezza en el 

discurs”, explica el periodista i autor del llibre “Pedro Arriola, el brujo”, Graciano Palomo. 

Val a dir, però, que, investigant la seva figura per parlar sobre ell en aquest treball, he 

trobat últimament que Arriola ha estat protagonista als mitjans més per les seves ficades 

de pota i per haver sortit esquitxat en els famosos “papers de Bárcenas” que no pas pels 

seus encerts com a “spin doctor” de Mariano Rajoy. La premsa de dretes d’edició a 

Madrid el culpa, per exemple, dels mals resultats en els darrers comicis tant els més 
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recents (municipals i autonòmiques de Maig del 2015) com dels anteriors a aquests 

(europees del Maig del 2014). Es jubilarà després de les Eleccions Generals a finals 

d’any, a l’edat de 67 anys. 

David Madí, l’exemple català 

Segons informa el Gabinet de Comunicació Intermèdia, Madí va iniciar la seva carrera 

professional el 1994 com a Cap de Gabinet d’Estudis del Departament d’Interior, en 

l’equip que dissenyà el desplegament del cos de Mossos d’Esquadra en tot el territori 

català. Del 1996 al 2001 va ser Cap del Gabinet del Conseller d’Economia i Finances i 

el mateix any 1999 i fins al 2001 va ser Director de l’Oficina del Portaveu del Govern. 

L’any 2001 va ser Secretari de Comunicació del Govern, desenvolupant funcions 

d’elaboració de criteris i coordinació de la política comunicativa, informativa i estratègica 

del govern i la publicitat i la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya. 

A partir de l’any 2003, Madí desenvolupa la seva trajectòria professional a CiU, exercint 

diferents responsabilitats i funcions estratègiques com Subdirector de la campanya de 

les eleccions Municipals de 2003, Secretari Executiu de Comunicació i Estratègia, 

Portaveu del partit del 2005 al 2008, etc. 

Al mes de desembre de 2010 anuncia la seva retirada de la política activa i funda dues 

empreses: Nubul Consulting (consultoria estratègica de grans companyies) i ICAT 

Desenvolupament (societat d’inversions).  

Col·labora amb Deloitte des del mes de març del 2011 i és nomenat President del 

Consell Assessor d’Endesa. Al mes de juny de 2012 fou nomenat Senior Vice President 

del grup Applus+. 

Alhora, Madí és membre del Consell de Mecenatge del Liceu, membre del Patronat del 

Palau de la Música, membre de la Càtedra Victoriano Muñoz i autor del llibre 

“Democràcia a sang freda”, publicat al mes de novembre de 2007.   

Ara bé, Madí no queda exempt de polèmica. Se’l considera una persona molt propera a 

la família Pujol Ferrusola, tant a Jordi Pujol pare com Jordi Pujol fill. Molts periodistes 

crítics amb Convergència Democràtica el consideren com algú conscient dels actes 

il·legals que els Pujol Ferrusola haurien comès intentant burlar la hisenda pública des 

de temps remots. Més que ser-ne conscient, l’acusen de mirar cap a una altra banda en 

aquesta qüestió tan polèmica. A més, com ja es pot deduir de paràgrafs anteriors, Madí 

és un exemple clar del concepte “portes giratòries”: de Convergència a Deloitte i de 

Deloitte a conseller d’Endesa”. 
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PART DE RECERCA 

8) Actual organització del cos d’assessors de comunicació de l’actual 

Departament de Presidència de la Generalitat 

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya està format actualment 

per un nombre molt elevat de persones, la majoria d’elles, gairebé totes, són de la 

màxima confiança de l’actual President Artur Mas i/o del Conseller de la Presidència, 

Francesc Homs. Ara bé, aquestes persones no tenen el càrrec que ostenten perquè sí, 

sinó que cadascuna d’elles té una funció molt clara dins de l’objectiu principal d’aquest 

Govern: explicar de manera clara i entenedora el procés sobiranista engegat l’any 2012 

a Catalunya tant a Catalunya com fora de les nostres fronteres. No és l’únic objectiu 

d’aquest executiu, n’hi ha d’altres, però aquest n’és el més important.  

L’organigrama del Departament està format pels càrrecs següents (els càrrecs que 

apareixen en majúscula són els de més pes dins del Departament): 

 DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 OFICINA DEL PRESIDENT I COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 

 Gabinet del president 

o Gabinet de Relacions Externes i Protocol 

o Gabinet de Premsa 

o Secretaria del President 

 Gabinet de Relacions Institucionals 

 Subdirecció General d'Afers Interdepartamentals 

 GABINET DEL CONSELLER DE LA PRESIDÈNCIA 

o Oficina de la Secretaria del Conseller 

o Oficina de Premsa 

o Oficina de Protocol 

 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDÈNCIA 

 Direcció de Serveis 

 Àrea d'Organització 

 Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

 Subdirecció General de Règim Econòmic i Contractació 

 Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals 

 Subdirecció General d'Obres i Serveis 

 Assessoria Jurídica 

 Gabinet Tècnic 

o Casa de la Generalitat a Perpinyà 

 Centre d'Història Contemporània de Catalunya 

 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC) 

 SECRETARIA DEL GOVERN 

 Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva 

 Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública 

 Oficina del Govern 
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 Subdirecció General de Coordinació Tècnica 

 Subdirecció General de Seguiment de Disposicions 

 Àrea de Millora de la Regulació 

 Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV) 

 Centre d'Estudis d'Opinió 

o Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs 

o Àrea de Difusió i Sistemes d'informació 

o Àrea de Serveis Generals i Administració 

 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 

Catalunya (EADOP) 

 Subdirecció General del Diari Oficial i d'Administració (EADOP) 

 Subdirecció General de Publicacions (EADOP) 

 Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (EADOP) 

 GABINET JURÍDIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 Subdirecció General de Qüestions Constitucionals 

 Direcció General d'Assumptes Contenciosos 

 Subdirecció General de Gestió i Coordinació Contenciosa 

 Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica 

 Subdirecció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica 

 SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN 

 Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió 

 Direcció General de Comunicació del Govern 

 Direcció General de Mitjans de Comunicació 

 Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Eugeni Xammar 

 SECRETARIA D'AFERS EXTERIORS I DE LA UNIÓ EUROPEA 

 Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes 

 Direcció General de Relacions Exteriors 

 Subdirecció General de Relacions Exteriors 

 Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus 

 Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

 Representant Permanent davant la Unió Europa 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França i Suïssa 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit i Irlanda 

 Secretaria de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne 

Unit i Irlanda 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia 

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica 

 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

 SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT 

 Consell Català de l'Esport 

 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 

 Gerent (INEFC) 

 Direcció del Centre de Barcelona (INEFC) 
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 Direcció del Centre de Lleida (INEFC) 

 Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A 

BARCELONA 

 Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona 

o Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Barcelona 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A GIRONA 

o Assessoria Jurídica 

o Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Girona 

 Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LLEIDA 

o Assessoria Jurídica 

o Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida 

o Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Lleida 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A 

TARRAGONA 

o Assessoria Jurídica 

o Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 

Tarragona 

o Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Tarragona 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LES 

TERRES DE L'EBRE 

o Assessoria Jurídica 

o Secretaria de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les 

Terres de l'Ebre 

o Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a les Terres de l'Ebre 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LA 

CATALUNYA CENTRAL 

 DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A L'ALT 

PIRINEU I ARAN 

 DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A MADRID 

o Secretaria de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid 

 Centre Cultural Blanquerna 

 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 

 INSTITUT D'ESTUDIS AUTONÒMICS (IEA) 

 CONSELL ASSESSOR PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE 

CATALUNYA 

 COMISSIONAT PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL 

 

De tots aquests càrrecs els més importants són sobretot onze. I d’aquests deu, sis són 

els veritables estrategues en matèria de comunicació de l’actual Govern. Aquestes sis 

persones són les següents: 

 Francesc Homs, el Conseller del Departament de Presidència 

 Jordi Vilajoana, el Secretari General de la Presidència 
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 Jordi Baiget, Secretari del Govern 

 Josep Martí, Secretari de Comunicació del Govern 

 Jordi Cuminal, Director General de Comunicació del Govern  

 Joan Maria Piqué, Cap de Premsa del President Artur Mas 

En una entrevista feta a l’actual Secretari General de la Presidència per a la realització 

d’aquest Treball de Fi de Grau el dia 8 d’abril de 2015, Jordi Vilajoana respon a la 

pregunta “Com es decideix la qüestió comunicativa en l’actual Govern Mas?”, amb la 

resposta següent: “Cada divendres al migdia, aquestes sis persones (els sis noms citats 

anteriorment) fem una reunió de la planificació de la setmana en la que fixem l’agenda 

de comunicació del Govern de la Generalitat, és a dir, planifiquem tots els actes que 

impliquen elements de comunicació a tots els membres de Govern, bàsicament 

President, Vicepresidenta i Consellers.” I afegeix: “Cada conselleria té directors de 

comunicació i adjunts que, posteriorment, fixen l’agenda de cada conseller.” Ara bé, 

continua indicant: “ El que tenim clar ha de passar alguna cosa i aquesta cosa ha de ser 

distribuïda pel territori. En definitiva, tu, com a Govern de la Generalitat de Catalunya, 

has d’existir. Has de ser a tot arreu. Ara bé, a vegades és molt difícil ser notícia sempre. 

Per tant, hi ha notícies que es creen (s’entén que notícies que, per força, perquè el 

periodista del mitjà que sigui ha de contrastar la notícia i aquí és on ha d’aparèixer algú 

de Govern i no li queda més remei), i n’hi ha d’altres notícies que les has de crear tu 

com a Govern. I aquesta tasca no és gens fàcil.” 

En la pregunta, “Com s’escull el cos d’assessors de Presidència? I qui n’és l’encarregat 

del seu disseny?”, Vilajoana afirma “Les mateixes sis persones més el President, que 

acostuma a delegar en nosaltres aquest tipus de decisions. Ens sorgeix una necessitat 

per un càrrec de confiança, algú del nostre entorn polític ens proposa una persona pel 

càrrec en qüestió, el veiem, parlem amb ell i si ens agrada pel càrrec, el fitxem. Sempre 

havent-ho parlat aquestes sis persones. Aquí ningú va per lliure. Treballem en equip.” 

En una tercera pregunta, i de les més importants al llarg de l’entrevista, “Quina és la 

funció o les funcions d’aquestes persones amb més pes dins del Departament?”, el 

Secretari General de Presidència assenyala: “Gestionar l’agenda del President, 

Comunicació i Premsa, el que significa que hi ha tot un equip de gent q treballa aquí x 

explicar el procés sobiranista i donar-lo a conèixer  a Catalunya, a Espanya i a la resta 

del món i la relació amb la Premsa d’aquí (s’entén que la catalana). En definitiva, fer i 

comunicar allò que fas. Nosaltres ens encarreguem de l’estratègia del Govern.”     

Al marge d’aquestes sis persones, també hi ha unes altres cinc amb càrrecs de força 

rellevància i de bastant pes polític, cadascun en el seu àmbit. Són els següents: 
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 Roger Albinyana, Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 

 Amadeu Altafaj, Representant Permanent davant la UE 

 Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport 

 Josep Maria Bosch, Delegat del Govern de la Genralitat a Madrid 

 Carles Viver i Pi-Sunyer, Comissionat per a la Transició Nacional 

Aquestes cinc persones tenen diferents funcions, depenent del càrrec que ocupen. 

Albinyana té les funcions següents: 

 Donar suport a la persona titular del Departament en l'execució de l'acció exterior 

del Govern de la Generalitat de Catalunya i envers la Unió Europea. 

 Dirigir, impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern de la Generalitat de 

Catalunya i la seva representació a l'exterior. 

 Dirigir, coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la 

pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, dirigir la 

representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea i fixar les regles de 

participació en el sistema de presa de decisions de la Unió. 

 Impulsar i facilitar el seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la 

Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió i seguir les eventuals 

iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la presa 

de posició de la Generalitat. 

 Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions 

envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l'estatut en el 

si de la Unió. 

 Actuar com a òrgan de relació del Govern de la Generalitat amb l'Administració 

General de l'Estat en l'àmbit de la política exterior i envers la Unió Europea. 

 Impulsar i coordinar les relacions bilaterals i la cooperació territorial amb altres 

governs i mantenir la interlocució amb el cos diplomàtic i consular. 

 Impulsar i coordinar les relacions amb organismes multilaterals i la participació 

en associacions i xarxes de cooperació interregionals d'àmbit europeu i 

internacional. 

 Promoure i coordinar la participació del Govern de la Generalitat i de les entitats 

catalanes en els organismes internacionals competents en matèries d'interès per 

a Catalunya. 

 Dirigir, coordinar i fer el seguiment de la política de cooperació al 

desenvolupament del Govern, i vetllar per la coherència de les actuacions dels 

diferents departaments i organismes de la Generalitat amb aquesta política. 
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 Donar suport a les comunitats catalanes de l'exterior i a la projecció internacional 

de les organitzacions catalanes. 

 Dirigir la promoció i la projecció exterior de Catalunya. 

 Mantenir les relacions necessàries amb els departaments i organismes del 

Govern de la Generalitat, per tal d'establir la coordinació oportuna i garantir la 

coherència de les accions relacionades amb les funcions anteriors. A aquest 

efecte, els departaments i organismes de la Generalitat hauran d'informar la 

Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea dels seus projectes i actuacions 

en l'àmbit de l'acció exterior i envers la Unió Europea. 

 Mantenir la relació amb els òrgans consorcials i fundacions que actuïn en l'àmbit 

de les relacions exteriors i envers la Unió Europea. 

 Coordinar i donar suport a l'activitat del Patronat Catalunya Món-Consell de 

Diplomàcia Pública. 

 Coordinar i impulsar les accions relatives a la capacitació i formació específica 

més apropiada del personal vinculat a l'activitat exterior del Govern per tal 

d'assegurar-ne la seva màxima eficiència, sense perjudici de les competències 

atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat. 

 Dirigir i promoure l'anàlisi, els estudis i activitats necessàries per a l'optimització 

dels recursos vinculats a l'activitat exterior, fonamentant-ne la major coherència 

respecte dels contexts de la seva aplicació, sense perjudici de els competències 

atribuïdes en aquest àmbit a altres òrgans de la Generalitat. 

 Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades. 

Altafaj, per la seva banda, té les funcions següents: 

 Exercir la representació, defensa i promoció dels interessos generals de 

Catalunya i donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les 

institucions i òrgans de la Unió Europea. 

 Impulsar la política i les actuacions del Govern davant la Unió Europea, i, en 

particular, coordinar la representació en les institucions i òrgans de la Unió 

Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència 

en el sistema de presa de decisions de la Unió, d'acord amb la legislació vigent. 

 Fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió, 

facilitar l'aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments 

d'infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació 

administrativa relatius al dret de la Unió, així com seguir les eventuals iniciatives 
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de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la posició de la 

Generalitat en les reformes. 

 Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions 

envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l'estatut en el 

si de la Unió. 

 Mantenir contacte amb els mitjans de comunicació, en estreta coordinació amb 

la persona responsable de comunicació de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la 

Unió Europea. 

 Actuar com a òrgan de relació amb les delegacions o òrgans similars d'estats i 

d'altres territoris amb seu a Brussel·les, així com amb la representació 

permanent i altres organismes de l'Estat davant la Unió Europea. 

 Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades. 

 El/la Representant Permanent davant la Unió Europea assumeix la titularitat de 

la Delegació del Govern davant la Unió Europea.  

Pel que fa referència a Tibau, aquest té una funció principal: 

 La Secretaria és l'òrgan de direcció, planificació i execució de l'administració 

esportiva de la Generalitat. 

Bosch, al seu torn, té les següents funcions: 

 Tenir la representació ordinària i permanent del Govern de la Generalitat a la 

capital de l'Estat. 

 Dirigir, en l'àmbit de la seva competència, les activitats de representació i 

relacions públiques del Govern de la Generalitat. 

 Representar el Govern de la Generalitat a les recepcions públiques i a tots els 

actes de l'Administració de la Generalitat que se celebrin a la capital de l'Estat, 

llevat dels casos en què hi siguin presents el/la president/a o algun membre del 

Govern de la Generalitat. 

 Acompanyar el/la president/a i els alts càrrecs en els seus desplaçaments 

oficials. 

 Traslladar al/a la president/a de la Generalitat i als titulars dels departaments 

corresponents les informacions d'interès general i trametre la documentació que 

rebi del Govern de l'Estat o dels òrgans executius d'altres administracions 

públiques i de qualsevol altre estament, públic o d'una altra naturalesa. 

 Traslladar la informació i la documentació subministrades pel/per la president/a 

de la Generalitat i els titulars dels diversos departaments a les autoritats estatals 
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oportunes i difondre l'acció de Govern de la Generalitat entre les diferents 

institucions estatals. 

 Elevar al/a la president/a de la Generalitat, al Govern i als departaments 

suggeriments, propostes i informes sobre matèries de la seva competència. 

 Gestionar els contractes derivats de les activitats d'aquesta, dins els límits de les 

seves competències. 

 Preparar la memòria anual sobre gestió i explotació i l'avantprojecte del 

pressupost de la Delegació. 

 Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades. 

Finalment, Viver i Pi-Sunyer té les funcions descrites a continuació: 

 La identificació de les actuacions preparatòries i de les mesures que cal 

implementar per tal de culminar el procés de Transició Nacional, mitjançant les 

actuacions necessàries, en el marc de la legalitat vigent, així com la programació 

dels estadis de la seva implementació. 

 La planificació, l'impuls i la coordinació de les actuacions a dur a terme per part 

dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi 

adscriuen o s'hi relacionen durant els processos preparatori i d'implementació de 

les actuacions referides a la lletra anterior. 

 El seguiment del compliment de la programació establerta, del qual ha d'informar 

al conseller de la Presidència. 

 L'elaboració d'un informe sobre el balanç del procés d'implantació de les 

estructures d'estat, que haurà de lliurar al Govern el setembre de 2015. 

Aquestes onze persones tenen semblances, tots ells són homes (no hi ha cap dona), 

independentistes i de la màxima confiança d’Artur Mas i/o Francesc Homs i també 

algunes diferències, alguns són militants de Convergència Democràtica i d’altres són 

independents, és a dir, que no militen a cap partit polític. 

9) La importància de la figura del Cap de Premsa del President de la 

Generalitat 

En Joan Maria Piqué és l’home amb ulleres blanques de pasta que constantment està 

enganxat com un siamès al voltant del President Mas. És el seu cap de premsa. Segur 

que el lector, com a mínim, una vegada, s’hi haurà fixat i s’haurà preguntat qui és. 

Doncs bé, Piqué és Cap de Premsa d’Artur Mas des de 2008. Abans de ser-ho havia 

treballat al Diari de Tarragona i al diari Avui, com a periodista i com a articulista al web 

El Singular Digital. Es va llicenciar a la prestigiosa Universitat de Navarra. Seguint el seu 
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rastre per tal de fer aquest treball, es pot definir Piqué com un nacionalista català, 

independentista convençut, home de total confiança de Mas, catòlic (segons algunes 

fonts consultades, és membre de l’Opus Dei) i obertament antiavortista.   

En aquest procés cap a la independència que s'ha apuntat a liderar el President Mas, 

no sabem gaire qui diu el "què", però alguns experts en comunicació política catalana 

asseguren que el "com" el diu en Joan Maria Piqué. És ell qui ha dissenyat tota 

l'escenografia que ha conduït a aquesta visió quasi messiànica de Mas. 

El dia que Mas va tornar de l'entrevista amb Rajoy a Madrid on la possibilitat del Pacte 

Fiscal va quedar tallada de soca-rel i va ser posterior a la gran manifestació de la Diada 

de l’11 de Setembre de 2012 i la multitud el va rebre a la Plaça de Sant Jaume, vaig 

poder observar, ja que, qui escriu aquestes línies, era al lloc dels fets com a ciutadà 

curiós i com a estudiant de periodisme, com va ser Piqué qui dirigia l'orquestra, fent 

ballar tots els mitjans de comunicació, aconseguint que aquests reproduïssin les imatges 

que més interessaven. L'estampa de Mas parlant envoltat de personalitats de la cultura, 

amb els crits de la plaça de fons són obra de la mateixa persona: Joan Maria Piqué. 

Aleshores, a la Plaça, els allà presents vam observar tots aquests moviments, i vam 

adonar-nos que tot estava molt ben pensat i dirigit. Vam veure que aquesta direcció dels 

esdeveniments era, segons el meu criteri personal, un pèl manipuladora, però una idea 

semblava recórrer l’ambient: “si aconseguia portar Catalunya cap on volen anar (les 

persones allà reunides), benvinguda sigui.” Tot val. 

Entre els periodistes polítics que segueixen la política catalana a l’actualitat i que els he 

preguntat sobre la figura de Piqué, hi ha opinions diverses sobre la seva persona 

(professionalment parlant, és clar). Hi ha periodistes a qui li és “completament indiferent” 

la seva figura fins als qui “no el poden suportar” passant pels qui “l’elogien”. Tots amb 

gradacions diferents i amb punts de vista ben diferents els uns dels altres. Segons Jordi 

Vilajoana, la figura del Cap de Premsa hauria de servir com una mena de para-xocs pel 

President: “És un tio bronca. Hi ha periodistes que no el suporten. Té un punt cabró. No 

el paguem perquè sigui feliç sinó perquè sigui eficient. I ho és. Això és perfecte per la 

imatge de Mas. Perquè mentre el Cap de Premsa fa de sergent, el President queda com 

la cara amable davant els periodistes. És l’equilibri ideal.”  

Recordeu el nom d'en Joan Maria Piqué, perquè en sentirem parlar. Massa. Intueixo que 

és molt bo en la seva feina, però té un problema: el seu ego. Un cap de premsa ha de 

destacar per no destacar, per ser invisible i donar el màxim de visibilitat al seu 

assessorat. Això es fa complicat no per les ulleres sinó per les relliscades, sobretot, a 

les xarxes socials. I és que n’ha tingut diverses. Ja va tenir una relliscada farà uns tres 



34 
 

anys, quan, a través de la xarxa social twitter, va tractar de, cito textualment, “fills de 

puta” la gent que feia "no vull pagar" als peatges. La relliscada més recent, però, va ser 

durant els dies previs al famós 9-N en què va fer una piulada, també a través del seu 

compte de twitter, en què deixava entreveure que el 9-N hi havia dos tipus de catalans: 

els que votarien (i els comparava amb Churchill i la idea de llibertat) i els que no volien 

que es votés (i els comparava amb Hitler i la idea d’opressió). Va esborrar (o, més ben 

dit, li van fer esborrar) aquesta piulada. És evident que tots tenim una opinió, però quan 

ets cap de Premsa d’algú com Artur Mas, has de provar de ser més discret i no fer 

aquestes relliscades perquè et poden passar factura a curt, mig o llarg termini. No només 

a tu sinó a la institució que representes i per la que treballes. 

10) Pla de Govern en matèria de comunicació de l’actual Govern 

El dia 3 de Gener de l’any 2013, Francesc Homs, en una roda de premsa sortint d’una 

reunió de Govern, va explicar a la opinió pública les línies mestres del Pla de Govern 

2013-16. Aquell mateix dia, el diari Ara, a la seva edició digital, publicava la notícia 

següent, que tenia per títol: “El Govern comença a elaborar el pla 2013-2016 amb el 

pacte amb ERC com a base”. A continuació, continua la resta de la peça informativa: 

El departament de la Presidència, liderat per Francesc Homs, ha rebut aquest dijous l'encàrrec d'elaborar 

el pla de Govern 2013-2016, segons ha explicat Homs en roda de premsa. Aquest pla de Govern tindrà com 

a base el pacte CiU-ERC d'estabilitat parlamentària i inclou establir un calendari d'actuacions de cara a 

aquesta legislatura. 

"Aquest pla permet tenir activats tots els departaments", ha considerat Homs, que ha valorat que el discurs 

d'Artur Mas al debat d'investidura també serà recollit en el programa de Govern que elaborarà Presidència. 

El pla 2013-2016 té aquests eixos principals: 

 Recuperació econòmica i creació d'ocupació 

 Cohesió social i serveis d'interès públic 

 Transició nacional i dret a decidir 

 Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

 Agilitat i transparència de l'administració 

 Desenvolupament sostenible i equilibri territorial 

 Projecció exterior de Catalunya 

Aquesta notícia tracta sobre els objectius generals del Govern de la Generalitat liderat 

per Mas durant aquesta legislatura en que encara actualment hi som (Finals 2012-Finals 

2016, tot i la previsió que existeix que el President Mas avanci les eleccions pel 27 de 

Setembre de 2015, però no està confirmat). Ara, anem a tractar el Pla de Govern en 

matèria de comunicació d’Artur Mas. I quina millor manera de saber les intencions de 

l’actual executiu, que preguntant a algú que n’és un dels estrategues, com Jordi 

Vilajoana. A la pregunta explícita “Quin és el Pla de Govern en matèria de comunicació 
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del Govern Mas per aquesta legislatura?”, Vilajoana opta per respondre, tot indicant que 

“el nostre Pla de Govern en aquesta matèria té quatre potes més una pota extra: 

assessorament al President, atenció ciutadana, la relació amb els mitjans i les relacions 

exteriors. La pota extra és el pes que hi té en tot això la Transició Nacional, que és 

importantíssim. Però no deixa de ser una qüestió més. El que passa que ho impregna 

tot. I és el que requereix més esforços. Per això aquí a Presidència hi tenim treballant a 

dues persones només en aquesta qüestió, com són Carles Viver Pi-Sunyer i Sergi 

Cullell, formant el Comissionat per a la Transició Nacional.”   

Dit i fet. Viver Pi-Sunyer porta menys de sis mesos en el càrrec i ja va per feina. El 

comissionat per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, ja ha començat a parlar 

amb les conselleries per preparar la desconnexió d'Espanya en cas que els partits 

independentistes obtinguin la majoria després del 27-S. "És important el missatge: la 

idea que si els ciutadans voten a favor de l'opció independentista, ho tindrem tot a punt, 

que no farem un salt al buit", insisteix Pi-Sunyer en una entrevista a 'Els matins', de TV3 

del passat 27 de febrer de 2015. "Seria irresponsable no tenir les estructures d'estat 

preparades, prefereixo que em diguin que ens passem", afegeix. 

El comissionat per a la Transició, nomenat pel president Mas, està treballant en el text 

constitucional provisional. Serà una llei d'una vintena d'articles que regirà la Transició 

fins que Catalunya aprovi la seva Constitució. 

Viver Pi-Sunyer remarca en l’entrevista a “Els Matins” que el procés que farà la 

Generalitat serà sempre dins el marc de la llei, per evitar impugnacions. Moltes mesures 

es deixaran "al calaix". "S'explicaran a la ciutadania, però no s'hauran publicat. Estem 

condicionats pel dret vigent, això ja ho sabíem", diu. 

Deixa clar que, a diferència dels treballs del Consell Assessor per a la Transició 

Nacional, ara ja no només preparen informes. Estem redactant textos articulats, seran 

mesures preparades i desenvolupades perquè "en el moment que Catalunya es 

desconnecti" d'Espanya "només calgui prémer el botó". Una de les primeres mesures 

que caldrà aprovar, ha destacat, és demanar l'ingrés a la UE. "I hem de tenir redactat 

l'acord, tenir-ho tot a punt", insisteix en aquesta entrevista a la televisió pública catalana. 

Com es desprèn de les opinions i ens les explicacions sobre el perquè del seu fitxatge 

per l’executiu català, Viver Pi-Sunyer té una importància cabdal en els plans tant del 

President com del Conseller de la Presidència, tal i com comenta Vilajoana en 

l’entrevista concedida a l’autor d’aquest treball, el passat 8 d’abril el qual les seves 

opinions al respecte ja han estat explicades en paràgrafs anteriors. 
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11) Les subvencions als mitjans de comunicació privats a Catalunya 

Un capítol on les subvencions i ajudes públiques sempre són polèmiques és als mitjans 

de comunicació privats. El repartiment aixeca suspicàcies i, normalment, amb força raó. 

A continuació, veurem el motiu. Aquest és el desglossament de subvencions als mitjans 

catalans de tipus privat l’any 2014, un any especialment clau en aquesta legislatura, ja 

que ha estat l’any en què el 9 de Novembre de 2014 es va realitzar un procés participatiu 

en què els ciutadans de Catalunya vam poder decidir la nostra postura sobre la relació 

Catalunya-Espanya tot i que al final no es va fer un referèndum com a tal sinó un procés 

participatiu. Les dades són oficials, penjades al lloc web del Departament de 

Presidència: 

Total per empreses del mateix grup. 

1er. El grup que ha rebut la major xifra de subvenció global és el l’anomenat grup Godó: 

835.436,20 euros per l’edició en paper de La Vanguardia , als que cal afegir  101.022,00 

euros per l’emissora de ràdio RAC1 i 40.830,00 euros per RAC105 ( ambdues de 

l’empresa Radiocat XXI que pertanyen també al grup Godó, que rep un total de 

977.288.82 euros 

2on. El segon grup que rep globalment  més subvencions és el grup Hermes 

Comunicacions, SA al que se li han concedit : 481.788,12 euros per la versió en paper 

del Punt Avui +103.076,74 euros per la versió digital + 136.480,44 euros per la publicació 

El 9 Esportiu de Catalunya -de l’empresa Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora 

de Mitjans-però que pertany al mateix grup. Un total de 721.345,5 euros. 

3er. En tercer lloc trobem Ediciones Primera Plana, SA: 520.865,24 euros per a la 

publicació en paper del Periódico de Catalunya, als que cal afegir 19.627,40 euros per 

la versió digital. En total 540.492,64 euros 

4art: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL. rep 333.867,24 euros per la publicació en 

suport paper del diari Ara i 192.686,72 euros per informatiu digital, el que fan un total de 

526.553.96 euros  

5è lloc: Regió 7, de l’empresa Intercomarcals Media, SL, rep 150.456,24 euros per 

l’edició en paper + 26.827,02 euros per  l’edició digital. Un total de 177,253,26 euros 

6è lloc: L’empresa Sàpiens, SCCL amb un total de 155.820.87 (46.530,36 per tres 

revistes digitals i 109.290,51 per quatre revistes en paper. 
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Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en 

català o aranès 

1/ Ara, SL. www.ara.cat  (Edició de Premsa Periòdica) Import: 192.686,72 euros 

2/ El Punt- Avui.  www.elpuntavui.cat. (Hermes Comunicacions, SA) Import: 103.076,74 

euros 

3/ Vilaweb. www.vilaweb.cat. (Partal, Maresma i Associats, SL.) Import: 99.344,32 

euros 

4/ Nació Digital. www.naciodigital.cat (Entitat: Serveis de Comunicació Global 

Aquitania, SL). Import: 83.220,04 euros. 

5/Publicació Time Out Barcelona (80 més 4 Publicacions, SL). Import: 79.423,24 

euros 

6/ E-notícies. www.e-noticies.cat (Edició Disseny i Realització Interactiva, SL). Import: 

47.004,75 euros 

7/ Sàpiens. Per la web, www.cuina.cat 15.933,36 euros + per www.descobrir.cat, 

14.547,00 euros + per  www.sapiens.cat, 16.050,00 euros. Total 46.530.36. 

8/ Racó Català. www.racocatala.cat ( Entitat: Tirabol Produccions, SL). Import: 

44.633,61 euros. 

9/ Diari de Girona. www.diaridegirona.cat. Import: 39.471,26 euros. 

10/ Regió 7. www.regio7.cat (Intercomarcals Media, SL). Import: 26.827,02 euros 

11/ Europa Press de Catalunya, www.europapress.cat. Import: 24.993,64 euros 

12/ El Periódico Time Out Barcelona. www.timeout.cat (80 més 4 Publicacions, SL). 

Import: 20.974,56 euros. 

13/ El Periódico en català. www.elperiodico.cat (Ediciones Primera Plana, SA. Finalitat: 

mitjà). Import: 19.627,40 euros 

14/ El9nou. www.el9nou.cat (Premsa d’Osona, SA). Import: 15.142,50 euros. 

15/ Emporda.Info, www.emporda.info.  (Editorial l’Empordà, SLU) Import: 12.648,81 

euros. 

Subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o 

aranès 

1/ La Vanguardia (Ediciones, SL ). Import: 835.436,20 euros. 
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2/ El Periódico de Catalunya (Ediciones Primera Plana, SA). Import: 520.865,24 

euros 

3/ El Punt Avui (Hermes Comunicacions, SA). Import: 481.788,12 euros 

4/ Ara (Edició de Premsa Periòdica Ara, SL). Import: 333.867,24 euros. 

5/ Diari de Girona. Import: 150.630,48 euros 

6/ Regió 7 (Edicions Intercomarcals, SA).  Import: 150.456,24 euros. 

7/ Diari Segre de Lleida. Import: 147.595,80 euros 

8/ El 9 Esportiu de Catalunya (Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de 

Mitjans, SL). Import: 136.480,44 euros 

9/ Sàpiens, SCCL:  Per la publicació Cuina un import: 28.077,12 euros + l per la 

publicació Súpers  22.179,75 euros + per la publicació Sàpiens,  31.461,48 euros i per  

la publicació Descobrir. 27.572,28 euros.  Un total de 109.290,51 euros 

10/ El Temps (Edicions del País Valencià, SA). Import: 91.077,69 euros 

11/ Edicions Cavall Fort. Per la publicació El Tatano, 23.815,80 euros i per la 

publicacióCavall Fort. 48.783,63 euros. Total 71.559.73 

12/ Diari Més Tarragona, Reus i Costa Daurada (Tamediaxa, SA ) Import: 59.065,00 

euros. 

13/ Catalunya Cristiana. Import: 47.538,35 euros 

14/ Bondia (Bondia Lleida, SL) Import: 44.825,06 euros 

15/ Grup Enderrock Edicions, SL: la publicació Sons de la Mediterrània. Import: 

3.570,00 euros.+ la publicació Enderrock. Import: 22.860,00 euros+ la publicació 440 

Clàssica. Import: 10.710,00 euros= 37.140 euros 

Subvencions estructurals a emissores de ràdio o televisió en català o aranès de 

titularitat privada. 

1/ RAC 1: 101.022,00euros +  RAC105 40.830,00 euros. Ambdues de l’empresa 

Radiocat XXI, SL (Grup Godó) . En total 141.852 

2/ Ràdio Els Ports, 25.164,12 euros + l’Emissora Nord Televisió, 34.571,00 euros 

=59,735,12. Del grup Ràdio Comunicacions dels Ports, SA 

3/ Ràdio Estel (Fundació Missatge Humà i Cristià). Import: 55.000,00 euros. 
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4/ Canal Taronja Bages. Import: 26.134,51 + Canal Taronja Osona. Import: 26.385,90 

euros = 52.080,5. Tot dos del grup Canal Taronja, SL. 

5/ Radio Flaixbac. Import: 51.881,00 euros 

6/ Flaix FM, SL. Import: 51.850,00 euros. 

7/ El 9 TV ( Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL). Import: 38.102,00 euros. 

8/ Lleida Televisió (Prensa Leridana, SL) Import: 37.667,59 euros 

9/ L’Ebre Televisió. Import: 36.133,24 euros 

10/ Canal 21 (Televisió Teveon Ebre, SL). Import: 34.473,26 euros. 

117 Canal TE (Tortosa Televisió, SL). Import: 28.365,92 euros 

12/ UA1 ràdio (Grup Simalro, SL) Import: 34.259,68 euros. 

13/ ETV-Llobregat TV. Import: 33.977,67 euros 

14/ Televisió de Girona. Import: 33.946,00 euros 

15/ Ràdio Ripoll. Import: 33.233,30 euros   

Segons el Secretari General de Presidència Jordi Vilajoana aquestes subvencions es 

donen als mitjans “són estrictament lingüístiques” i continua esgrimint “a l’ABC i a La 

Razón no els donem cap cèntim d’euro. Però no per qüestions ideològiques sinó 

lingüístiques. Si volguéssim fer-ho per temes de línies editorials concretes, no 

acabaríem mai perquè rebem pals de tot arreu”. “Els mitjans més conservadors diuen 

que som massa independentistes i els mitjans d’esquerres ens acusen de ser massa de 

dretes. Per falta de pals, no serà. I de totes bandes i de tots colors”, assenyala una font 

de la JNC, les joventuts de Convergència Democràtica. 

Però és veritablement només per una qüestió lingüística o hi ha quelcom més implícit 

en el tema de les subvencions? Hi ha opinions ben diverses. Ferran Casas, cap de 

política del Diari Ara, afirma “afecta més als directius del mitjà que no als treballadors o 

als caps de secció. Jo quan rebo pressions per part d’algun polític, aquestes són pel fet 

que no els ha agradat el contingut d’una peça informativa i no són pas en el sentit de la 

quantitat de diners en forma de subvenció que li han donat al mitjà pel qual treballo, sinó 

per pressionar-te només a tu, com a periodista. Òbviament, jo a aquestes pressions no 

les hi faig ni el més mínim cas. Jo em limito a fer la meva feina el millor que sé, així com 

la resta dels meus companys del diari.”   
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Parlant amb un portaveu del Sindicat de Periodistes, es queixa sobre aquest tema en el 

sentit que “el pitjor del tema de les subvencions a Catalunya són algunes de les editorials 

dels diaris, en què queden reflectides algunes opinions que van amb consonància amb 

el poder polític del moment, sigui quin sigui. Això es fa per temor a perdre la subvenció 

anual que rep el mitjà en qüestió i per no perdre alguns possibles favors del poder en 

forma de possibles filtracions d’informació molt valuoses en el futur.” 

En aquest sentit, Jordi Vilajoana es mulla afirmant que “A José Antich, exdirector de la 

Vanguardia, el va fer fora de director el Comte de Godó a causa de les pressions de la 

monarquia a causa de les opinions d’Antich favorables al procés sobiranista i pel seu 

“amor” (Vilajoana dixit) a la figura del president Artur Mas. El seu substitut, Màrius Carol, 

està clarament en contra de la nostra línia de Presidència.” I afirma, visiblement molest 

sobre aquesta qüestió, “un que està a favor nostre i se’l peten! Perquè vegis el poder 

que tenim nosaltres: quasi zero!” 

Detenint-nos en aquesta darrera reflexió, veiem la incoherència d’una part del seu 

discurs. Observem com Vilajoana admet que el director del diari en català que més 

subvencions rep del Departament estava “enamorat” del President però anteriorment 

havia assegurat, i més d’una vegada en l’entrevista, que les subvencions s’atorgaven 

per motius “cent per cent lingüístics”. Després, a Antich el fan fora, però abans has tingut 

una persona afí als teus posicionaments durant diversos anys al diari més subvencionat 

de Catalunya. A vegades, en entrevistes llargues, com va ser la que li vaig poder fer jo 

a Jordi Vilajoana, als polítics se’ls acaben veient algunes incoherències en el seu 

discurs. Passa amb tots.   

Però, és clar, una cosa és discutir sobre quin model d’ajuts públics necessita el sistema 

audiovisual i de premsa escrita i digital a Catalunya i una altra de ben diferent és decidir 

atorgar subvencions en funció del color polític del mitjà en qüestió. El PP al País Valencià 

fa anys que ha retirat la subvenció a les organitzacions que aposten per la unitat de la 

llengua catalana a tots els territoris de parla catalana i Ciutadans va demanar mesos 

enrere al conseller Homs retirar la subvenció al mitjà digital Vilaweb, que té una línia 

editorial obertament independentista, per ser un mitjà que, segons la parlamentària de 

Ciutadans mesos enrere i ara regidora per la mateixa formació a l’Ajuntament de 

Barcelona, Carina Mejías, “atiava l’odi contra Espanya demanant la desobediència del 

Govern al Tribunal Constitucional i per tenir una ideologia separatista radical”. 

El problema és precisament trobar-se opinions de polítics com les citades anteriorment. 

La discussió no ha d’anar en funció si el mitjà “a” o “b” és afí a mi o no, sinó com ho fem 

perquè el model d’ajuts públics als mitjans privats catalans sigui el més proporcional i 
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just possible. Aquest és el debat, però no interessa als polítics perquè no els surt a 

compte. Hi ha massa interessos partidistes pel mig. 

12) El Cas de TV3 i Catalunya Ràdio 

Per què tractar el cas de TV3 i Catalunya Ràdio, el que es coneix com la CCMA o la 

“Corpo”, en un treball que tracta sobre els spin doctors del Departament de Presidència? 

Doncs la resposta és ben senzilla: perquè és un focus de polèmica constant en el dia a 

dia de la política i la comunicació a la societat catalana. Els treballadors de la CCMA 

porten anys queixant-se que els ideòlegs de Presidència no paren d’intentar rebaixar-

los el seu sou de manera sistemàtica i que això és un atac als seus drets com a 

treballadors mentre que altres veus crítiques amb l’actual Govern, es queixen d’una 

possible manipulació en els continguts de la Programació de la Graella de la ràdio i 

televisió públiques de Catalunya. En aquest apartat intentaré aclarir què hi ha de cert en 

tot això, si totes dues visions són correctes o si bé, TV3 i Catalunya Ràdio ja estan bé 

com estan en l’actualitat. 

    12.1) Servei públic, sentit de país o una barreja de les dues coses? 

Segons l’expert en comunicació política i professor de la UAB Josep Àngel Guimerà, 

quan Jordi Pujol va impulsar la creació d’una ràdio i televisió públiques en llengua 

catalana ho va fer per diversos motius, però l’objectiu principal de Pujol era el de “la idea 

que calia disposar de mitjans de comunicació per vehicular un missatge polític. Pujol, a 

més, tenia clar que necessitava mitjans d’abast català i catalanistes.” I afegeix Guimerà, 

“a part d’aquest objectiu, n’hi havia d’altres també. Per a Pujol disposar de mitjans 

públics també era per raons de caire lingüístic (normalitzar l’ús de la llengua catalana i 

estandarditzar-la), per raons de creació d’una identitat nacional, per qüestions polítiques 

(ell entenia TV3 i Catalunya Ràdio com un ús d’aquests mitjans per a explicar la versió 

del catalanisme de CIU) i també per tal de crear una indústria cultural potent a Catalunya 

a través de la ficció emesa per la televisió pública catalana.”  

Per tant, podem entendre que, arran de les explicacions de Guimerà, estudiós de l’època 

Pujol en matèria de polítiques de comunicació, Jordi Pujol va impulsar a principis dels 

80 TV3 per això que se’n diu “sentit de país”. La qüestió del “servei públic” li semblà més 

secundària en aquella època. Segons Josep Àngel Guimerà, “els hereus d’aquesta idea 

catalanista dels mitjans públics són l’Esquerra Republicana del Tripartit i amb Joan 

Manuel Tresserras com a conseller de Cultura”. I segueix el seu argument tot indicant 

que “a continuació, una vegada Mas arriba a ser President l’any 2010 i necessita l’ajuda 

del PP per a ser-ho, es produeix un tall entre els anys 2010 i 2012 amb les polítiques de 

comunicació de Convergència i Unió. I és que pels assessors de Mas i pel propi Mas les 
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qüestions de comunicació durant aquest període de dos anys passen a ser secundàries 

i no els atorguen la importància de Pujol o Tresserras. Decideixen retallar els sous dels 

treballadors posant l’excusa de la crisi i els treballadors de la CCMA, que no els directius, 

se’ls giren a la seva contra davant la nova situació creada.”  

“I és que, per a una part important de la societat catalana, tocar TV3 és tocar quelcom 

seu. I aquesta és l’errada descomunal de l’etapa Mas entre els anys 2010 i 12. Posar-

se TV3 en contra. Ho ha arreglat a temps, però”, segons indica Joan Manuel Tresserras, 

professor de comunicació de la UAB, exconseller de cultura del govern Montilla i 

considerat una persona de la màxima confiança de l’actual President d’ERC, Oriol 

Junqueras.  

“Des del meu punt de vista, per sentit de país, TV3 ha de ser la televisió nacional de 

Catalunya. No pot ser com una TVE de Sant Cugat una mica més gran”, afirma 

Tresserras. I continua argumentant “s’ha justificat per part d’una part de CDC i de la 

televisió privada en català (en altres paraules, des del Grup Godó) que TV3 era un 

gegant i que s’havien de retallar despeses inútils. Jo en això no estic d’acord. I no sóc 

una excepció dintre d’ERC.” 

Molt probablement, per tal de rebatre aquesta acusació des de sectors de l’esquerra 

independentista, Mas va voler tenir al seu costat una vegada surt reescollit President de 

la Generalitat l’any 2012, un home que havia d’estat Director de TV3 en plena època 

Pujol al seu costat, així que va agafar Jordi Vilajoana i el va fer Secretari General de 

Presidència, a finals de 2012 i amb ERC com a nou soci de govern. Un home amb una 

visió de la CCMA més propera a la de Pujol i Tresserras que no pas els seus antics socis 

del Partit Popular Català. 

Per a Vilajoana, “TV3 ha de ser la televisió nacional del país, aquest és el meu objectiu 

des que JO (aquest jo ben remarcat i en majúscules) ocupo el càrrec al Departament de 

la Presidència. TV3 ha de ser una televisió d’Estat, no autonòmica. Canal 9 tanca i no 

passa gaire res, aquí tanquem TV3 i els governants que prenem la decisió hem de sortir 

per potes de Catalunya.” 

Com es pot comprovar, Pujol, Vilajoana i Tresserras, cadascun amb alguns matisos en 

el discurs i amb la manera d’entendre la qüestió de “servei públic”, entenen TV3 com 

una televisió d’Estat, de país. Les persones que no se senten TV3 com a seva, el 

problema que tenen és que no han governat mai a Catalunya, tot i que hi ha opcions 

polítiques catalanes que entenen TV3 de manera molt diferent de la que ho fan Pujol, 

Vilajoana o Tresserras, com ara PP o Ciutadans i no han tocat poder a Catalunya. 

Només el PP dos anys i com a soci mai com a cap visible. Tot i això, van aprofitar per 
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posar gasolina i acabar d’incendiar aquest debat sobre la manera d’entendre la ràdio i 

televisió públiques de Catalunya.    

              12.2) Les intromissions del poder polític  

Actualment, a Catalunya hi ha tres opinions predominants sobre el què és TV3: o bé és 

una eina útil de vertebració de la idea de Catalunya com a país i com a idea de televisió 

clau per estendre la normalització de la llengua i cultura catalanes arreu del territori, o 

bé és quelcom que els polítics conservadors, tan independentistes com no 

independentistes, volen aprimar a través de vulnerar els drets dels treballadors de la 

CCMA i també a base de retirar diners dels pressupostos de la Generalitat destinats a 

TV3 i Catalunya Ràdio (mentre les subvencions al Grup Godó no descendeixen, sinó tot 

el contrari) o bé és una eina al servei de l’independentisme finançada amb els diners de 

tots els catalans. 

A continuació, observarem algunes d’aquestes opinions reflectides en forma d’articles 

d’opinió publicats a la premsa digital. El primer text és de Xavier Rius, periodista molt 

crític amb l’actual situació de TV3 i el Govern Mas, i director del diari digital e-notícies, 

que publicava el següent a data de 10 de març de l’any 2013: 

“Hi havia una època que als que ens atrevíem a dir que TV3 havia crescut massa ens tractaven, com a 

mínim, de botiflers. A mi aquesta opinió m'ha costat no només no trepitjar mai una tertúlia -els del 3/24 

almenys han convidat el company de Nació Digital Quico Sallés-, sinó haver estat rebut gairebé a hòsties. 

Encara recordo el dia que uns companys del comitè d'empresa em van rebre amb ungles i dents. I un altre 

cop que els delegats sindicals de CCOO em van penjar el telèfon. El dia que pengi la conversa a Facebook 

ens farem un fart de riure tots plegats. 

Sortosament això ha començat a canviar sense que t'acusin d'alta traïció. Ara almenys cinc periodistes -i 

tots han treballat a TV3- admeten en el llibre que acaba de publicar Toni Vall "Les veus de la influència" 

(Deu i Onze Editors) que l'estructura de TV3 ha crescut massa amb els anys. TV3 és com TVE abans que 

fessin aquell macroero del 2006. 

No insistiré en el que diuen Vicenç Villatoro, Julia Otero, Josep Cuní o Pilar Rahola perquè en tenen un 

resum aquí tot i que, rellegint el llibre, me n'adono que llavors ens vam deixar una veu tan autoritzada com 

la d'Àngel Casas, actual director de Barcelona TV.  

Però, a aquestes opinions, podríem afegir també la de l'exrectora de la UOC, Imma Tubella, -considerada 

propera a ERC- que en una entrevista a la Contra reconeixia sense embuts que "una estructura 

mastodòntica engreixa pressupostos sense multiplicar la seva eficàcia". Tubella, ves per on, va col·laborar 

en la fundació de la cadena.  

Perquè el que jo no he entès mai és que si TV3 té més de 2.100 treballadors en plantilla -i Catalunya Ràdio 

400 enfront els 100 de Rac1- per què subcontracten el 60% de la producció? Saben amb quanta gent feia 

Jaume Roures la Sexta? Amb 100. I saben quants són a 13TV? Deu ser molt casposa, però en són 76!.  
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Però llavors què passa? Passa que, com diu Josep Cuní al llibre esmentat, "pagar els treballadors de la 

casa perquè facin un programa és molt més car que encarregar-lo fora". O com descriu Pilar Rahola: "cap 

govern no ha volgut solucionar els problemes d'estructura que s'han anat inflant amb el pas dels anys". 

El passat 22 de gener, per exemple, els companys de Nació Digital publicaven que "Televisió de Catalunya 

(TVC) paga sous superiors als 70.000 euros a 117 persones". "Hi ha -afegien- un total de 42 persones 

cobren més de 80.000 euros anuals. I sis d'aquests treballadors tenen un salari que va dels 101.635 euros 

als 119.810". Encara és hora que algú ho desmenteixi. 

Això sí, l'endemà, a la sala de premsa del Parlament em vaig trobar una carta oberta dels comitè d'empesa 

"als diputats del Parlament" en la qual denunciaven que "aprimar TV3 i Catalunya Ràdio és posar en perill 

el seu futur, potser de maner irreversible, i el servei que presten, ara més que mai, a la ciutadania de 

Catalunya". 

Però el 2 de març el Punt-Avui -també gens sospitosos d'estar a sou del PP o Ciutadans- revelava que la 

despesa en personal de TV3 el 2011 era de 127 milions i que el salari mitjà era de 63.000 euros. Si aquest 

és el salari mitjà no vull ni pensar quin deu ser el més alt.   

Per això aprimar TV3 -i Catalunya Ràdio-, en una època en què no podem pagar ni la Llei de Dependència, 

ni les ONG, ni la sisena hora, és una necessitat històrica a la qual encara no s'han atrevit ni Brauli Duart ni 

Eugeni Sallent ni Fèlix Riera. Entre d'altres raons perquè, quan van poder fer-ho, no es van atrevir i ara 

ERC els té agafats pels collons. Com tota la resta del Govern. 

De fet, a l'última comissió de control -la primera de la legislatura- el president de la Corpo ja va anunciar un 

dèficit de 7,5 milions per al 2012. Acostumats al ball de xifres dels últims mesos la dada pot passar fins i tot 

desapercebuda. Però la notícia no és aquesta: la notícia és que el tripartit ja va liquidar el maig del 2007 el 

dèficit de 1.000 milions que arrossegava Televisió de Catalunya des de la seva fundació. Dèficit que, no cal 

dir-ho, hem acabat pagant tots els catalans. 

I que consti que, malgrat tot, estic contra les retallades de delegacions. La indirecta va per excel·lents 

periodistes com Isabel Galí -ara l'han recuperada per la mort de Chávez-Pepe Garriga -l'altre dia em va 

semblar entendre en un reportatge d'Equip de Reporters que ha deixat el periodisme i tot-, Eva Clausó -"he 

lluitat per treure notícies de sota les pedres"- o Pere Codonyan, entre d'altres. Sembla ser que 

subvencionem la Bressola, però no podem pagar ni un corresponsal a Perpinyà.  

En el fons el que ha fet Brauli Duart -a mi em va convidar a dinar abans de les eleccions del 25 de novembre, 

però no s'hi deu atrevir- és un pedaç. El que és una indecència és que el tancament de quatre delegacions 

costi com el sou de cinc consellers del CAC. En una televisió pública l'últim que s'hauria de tocar és la 

informació. 

No cal dir, per si hi ha cap dubte, que estic a favor d'una televisió pública en català i amb audiència: una 

televisió líder. Però el català no pot ser l'excusa perquè TV3 sigui intocable. Com deia: en un país en què 

no podem pagar ni les farmàcies -m'estalvio esmentar altres retallades en sanitat o ensenyament- els 

mitjans de comunicació públics no poden ser uns oasis aliens a la crisi.” 

Una altra opinió sobre aquest tema és la de l’observatori crític dels mitjans “mèdia.cat” 

que el 13 de Juny de 2013 va publicar el següent editorial: 
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“Finalment, ahir va arribar l’anunci d’un ERO a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

sobre el que feia mesos que s’especulava. Però potser per que no era una sorpresa absoluta la resposta 

va ser prou ràpida. Segons informacions dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio, més d’un miler 

de persones van participar a les assemblees d’urgència convocades per ahir mateix i una part fins i tot va 

concentrar-se davant el despatx del president de la CCMA, Brauli Duart, per esbroncar-lo. 

Aquesta, però, només va ser la primera mobilització. Per ara, la plantilla ha rebutjat frontalment l’ERO i les 

rebaixes de sou anunciades per la direcció, ha denunciat el que considera un “trencament irregular de les 

negociacions” i han plantejat noves accions, tant al carrer com als tribunals. A més, des de fa gairebé dos 

mesos que recullen signatures en defensa del servei públic de TV3 i Catalunya Ràdio. També les prepara 

la plataforma Mitjans en Lluita, que ha convocat una nova assemblea general de treballadors de la 

comunicació aquest dissabte al centre cívic La Sedeta de Barcelona. 

La segona convocatòria va arribar ahir mateix a la nit, quan la mateixa Mitjans en Lluita va promoure l’ús de 

l’etiqueta #volemexplicar per difondre a Twitter la situació de precarietat i atur dels periodistes. Juntament 

amb les etiquetes #TotssomTV3 i #Braulidimissió, va arribar a ser tendència arreu de l’Estat espanyol i va 

reflectir el creixent malestar del sector. 

Les piulades no van limitar-se a denunciar l’ERO a la CCMA i a defensar el paper d’uns mitjans públics 

independents i plurals en una democràcia. També van sortir alguns dels darrers casos d’acomiadaments a 

diferents mitjans, tant públics com privats, l’assetjament policial a fotògrafs que cobreixen manifestacions, 

el projecte de registre oficial de periodistes que estudia el ministeri espanyol de l’Interior o la situació de la 

televisió pública grega, tancada per sorpresa la vigília. 

A més de les xarxes socials, tant el Comitè Professional de TVC, com diferents seccions sindicals de 

l’empresa, el Sindicat de Periodistes de Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils –editor de 

Mèdia.cat- van emetre comunicats d’urgència denunciant que si aquesta proposta d’ERO prospera, el model 

de mitjans públics catalans quedarà “tocat de mort”. 

Segons les mesures aprovades ahir pel Consell de Govern de la CCMA es preveu l’acomiadament col·lectiu 

de 312 persones, una reducció d’un 7,5% del sou per a la resta de la plantilla i l’externalització del 

departament comercial. Els treballadors de TV3 ja van acceptar una reducció salarial del 5% fa dos anys 

per tal d’evitar acomiadaments i adequar-se a la nova realitat de l’empresa.” 

Mentre que el periodista de la Xarxa, Dídac Boza escrivia el següent article d’opinió al 

seu lloc web personal el 29 de novembre de 2011 mostrant una posició més d’equilibri 

sobre aquesta qüestió entre les dues anteriors que hem vist: 

“Tenim els patis -el nacional i alguns dels locals- esvalotats per la tisora o per l’acta de defunció -segons els 

casos- de mitjans de comunicació públics. A totes les crisis pròpies del sector, aquelles que es deriven de 

la revolució tecnològica, i aquelles que tenen a veure amb la necessitat de redefinir l’ofici del periodisme, 

s’afegeix el tsunami de la crisi econòmica global i de la lluita -diuen que a vida o mort- contra el dèficit públic. 

Posar una mica de calma i de fredor en el debat i afinar tant com es pugui en els matisos, seria més que 

saludable i útil per afrontar una situació que no és gens fàcil i que tampoc no és de blanc o negre, com en 

els últims dies diverses veus semblen defensar. 

En el pati nacional, divendres passat va faltar poc perquè alguns campanars del país toquessin a sometent 

després de l’anunci del portaveu del Govern, fet en seu parlamentària, sobre una retallada pressupostària 
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del 13% a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i davant la proposta llançada per 

Francesc Homs de suprimir dos dels sis canals que en aquest moment té en antena Televisió de Catalunya. 

Durant uns pocs dies hem quedat sepultats en una allau de proclames de defensa encesa de TV3 per part 

d’aquells sectors professionals i polítics que diuen que la veuen en risc, malgrat que la corporació pública 

que la gestiona comptarà amb un pressupost de l’entorn dels 260 milions d’euros. Seran uns 40 milions 

menys que en el pressupost anterior i això comportarà retallades i renúncies importants. Però no és res que 

no sigui lògic d’esperar atès l’estat general de l’economia i de les arques públiques de la Generalitat. 

Passa a totes les professions però segurament en la nostra, el periodisme, tenim una facilitat singular per 

perdre el món de vista quan ens mirem el melic i per deixar-nos portar per les nostres passions personals i 

corporatives, concentrats en els nostres propis problemes. Que els professionals de la informació defensem 

la ràdio i la televisió pública del país és comprensible i desitjable. Una gran majoria -tant treballadors de la 

CCMA com professionals d’altres empreses- coincidim en la importància de disposar d’uns mitjans de 

caràcter nacional, potents, rigorosos, democràtics i de qualitat. 

Però el que segurament resulta més difícil de compartir per bona part de la ciutadania són determinades 

excessives escenificacions de dramatisme o auguris propers a l’apocalipsi per part d’alguns directius o 

treballadors. Divendres passat, a partir de la compareixença del secretari general de la Presidència al 

Parlament, Twitter i altres xarxes socials treien tant de fum al voltant de la retallada a TV3, que qualsevol 

que ho estigués seguint des de fora podria pensar que el Govern acabava d’anunciar el tancament de la 

televisió pública i l’acomiadament de tots els seus treballadors. En mig d’un panorama farcit de tancaments 

d’empreses, expedients de regulació o dificultats econòmiques de moltes entitats públiques i privades, hi 

ha exageracions que els professionals dels mitjans públics, per coherència, per prudència i per sentit comú 

no ens hauríem de permetre. 

També fora bo -si més no abans d’intentar alternatives menys doloroses- que s’evités caure en actuacions 

dràstiques i desintegradores, com la que ha pres l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Es pot entendre 

la necessitat política de l’alcaldessa, Núria Marín, d’alliberar recursos econòmics per afrontar la crisi, però 

costa força més d’assumir que s’hagi optat d’entrada (almenys aquesta és la sensació que ha quedat en 

l’opinió pública) a tancar la ràdio i la televisió municipals sense buscar vies de viabilitat que haurien pogut 

mantenir un servei públic redimensionat, redefinit i ajustat a la situació. 

El tancament de Ràdio l’Hospitalet i de la TV de l’Hospitalet pot representar un cert alleujament econòmic 

per a les castigades arques municipals, però també significarà un retrocés social i cultural evident per a una 

ciutat sovint massa perduda en la confusió de les inexistents fronteres municipals amb Barcelona. 

L’Hospitalet és una ciutat que durant les tres darreres dècades ha hagut de treballar a pols la vitalitat i la 

visibilitat de les seves entitats, de la seva activitat cívica. A l’èxit d’aquest esforç ciutadà han contribuït de 

manera important els mitjans de comunicació municipals que deixaran d’existir a partir del gener.” 

 El que està clar és que si la CCMA té algun problema no és pas per culpa dels seus 

treballadors sinó pels seus dirigents. Tenim un problema d’excessiva politització dels 

càrrecs directius dels mitjans públics catalans. 

Quan és plantejat Vilajoana sobre la qüestió, aquest respon amb vehemència “és que 

això està a tot arreu. Jo no vaig ser l’excepció, és el més normal del món. Una cosa que 

es polititza, no té perquè ser dolenta. No es poden separar les persones de les 
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ideologies. Jo quan vaig ser director de TV3 ho vaig fer el millor que vaig saber i ja se 

sabia que havia estat posat allà gràcies a Jordi Pujol. No passa res.” 

En canvi, Tresserras no pensa de la mateixa manera i afirma “ERC, a diferència de CIU, 

no va posar ningú a Informatius ni dintre de la redacció. Només vaig decidir posar Mònica 

Terribas de directora de TV3, a la meva època de Conseller de Cultura, i mai li he 

preguntat a quin partit vota.” 

Mentre que Guimerà va una mica més enllà i assegura “que el problema més gros a 

TV3 no és la ingerència del polític en sí mateixa sinó l’autocensura del redactor que se’n 

pot derivar.” I continua argumentant “per exemple, des del meu punt de vista, la 

cobertura prèvia de les diades van estar sobretractades. La “V” va semblar en alguns 

moments una crida a la participació. En canvi, la manera de tractar els fets en el moment 

que es van succeir va ser la correcta. La problemàtica és la prèvia i el post, mai el 

desplegament als llocs dels fets.” I acaba tot afirmant “a mi el que em sembla preocupant 

és el tractament de la cadena quan el Barça juga una final de la Copa d’Europa. Sembla 

que s’acabi el món. Això sí que em sembla greu. Perquè hi ha catalans que els encanta 

el futbol i el Barça i hi ha d’altres que no els diu res, en canvi, què passarà sobre el futur 

polític de Catalunya, siguis o no independentista, és quelcom que ens hauria de 

preocupar a tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya.” 

Com a conclusió, i després d’haver pogut parlar amb persones d’opinions ben diverses 

sobre TV3 i com funciona i quin és el model a seguir per a la cadena pública, no queda 

altra cosa que assenyalar l’excessiva politització dels càrrecs directius com la principal 

llosa per a la cadena. Si els càrrecs de responsabilitat fossin ocupats per periodistes o 

comunicadors independents i triats pels seus companys o per un grup d’experts aliens 

al poder polític de torn, la cadena milloraria en credibilitat. 

13) El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), una eina audiovisual 

reguladora o un cementiri d’elefants?    

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de regulació 

de la comunicació audiovisual de Catalunya. Segons informa el CAC a la seva pàgina 

web oficial, el CAC “té com a finalitat vetllar pel compliment de la normativa aplicable als 

prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els públics com els privats. 

El CAC té com a principis d'actuació la defensa de la llibertat d'expressió i d'informació, 

del pluralisme, de la neutralitat i l'honestedat informatives, així com de la lliure 

concurrència al sector. 
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El CAC es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de 

Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de 

desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 

El CAC està format per sis membres: cinc consellers o conselleres i un president o 

presidenta. Tots els membres són elegits pel Parlament a proposta, com a mínim, de 

dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no 

s'obté la majoria de dos terços, són elegits per majoria absoluta en una segona votació, 

que s'ha d'efectuar en la mateixa sessió. El president o presidenta del Consell és escollit 

pel Parlament d'entre els sis membres. 

Els mandats són, en tots els casos, de sis anys, no renovables. Els membres del Consell 

estan sotmesos a un règim d'incompatibilitats que els impedeix tenir interessos, directes 

o indirectes, en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, 

d'informàtica, de telecomunicacions o d'internet. 

El Consell té competència plena sobre els prestadors de serveis audiovisuals d'àmbit 

autonòmic i local, independentment de quin sigui el sistema de difusió emprat. Això 

inclou, entre d'altres, els mitjans següents: 

• Ràdios i televisions de la Generalitat  

• Televisions privades d'àmbit català 

• Televisions d'àmbit local, tant públiques com privades  

• Ràdios en FM, tant públiques com privades 

• Prestadors de nous serveis de comunicació audiovisual establerts a Catalunya 

El CAC té competències sobre els continguts en les desconnexions per a Catalunya de 

les cadenes d'àmbit estatal.  

La Llei encomana al CAC un seguit de funcions, que poden enquadrar-se, les més 

destacades, en els quatre àmbits següents: 

Títols habilitants: 

• Atorgar els títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i 

garantir-ne el compliment de les condicions. 

Continguts: 

• Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l'audiovisual, en particular dels 

principis del pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament. 
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• Vetllar pel compliment del pluralisme lingüístic i pel compliment de la normativa sobre 

el català i l'aranès. 

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents. 

• Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat. 

• Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans públics. 

Informes: 

• Emetre informe previ pel que fa als avantprojectes de llei relatius al sector audiovisual. 

• Emetre informes a iniciativa pròpia, del Parlament o del Govern de la Generalitat. 

• Emetre un informe anual sobre l'actuació del CAC i la situació del sistema audiovisual 

a Catalunya. 

Coregulació, autoregulació i arbitratge: 

• Promoure l'adopció de mesures de coregulació i d'autoregulació en el sector 

audiovisual. 

• Exercir, a instàncies de les parts en conflicte, funcions arbitrals i de mediació”. 

Feta aquesta explicació de què és aquesta institució i quines són les seves funcions, 

anem a parlar del que més importa, de la seva veritable utilitat. Novament el periodista 

Xavier Rius, en un article d’opinió penjat al web de l’e-notícies el 5 de juliol de l’any 2012, 

carregava, aquesta vegada, contra el CAC, titulant el seu article com a “El xiringuito del 

CAC”. A continuació, el text sencer (abans de llegir el text, cal tenir clar que Roger 

Loppacher és l’actual President del CAC, Salvador Alsius, n’és el vicepresident i Daniel 

Sirera, expresident del PP de Catalunya, n’és conseller): 

“Com que ningú no li donarà les gràcies ho faré jo: voldria agrair a Salvador Alsius que acceptés presentar-

se com a candidat per al CAC malgrat que, tot sigui dit, sigui un parent llunyà de la meva dona. Tant llunyà, 

en tot cas, que potser fa deu anys que no ens veiem i que mai no m'ha endollat enlloc malgrat els múltiples 

càrrecs que ha tingut. 

Però mereix un reconeixement perquè sabia, de bell antuvi, que proposat per ICV i ERC -Dolors Camats 

també li ho va agrair des de la tribuna del Parlament- la seva era una batalla perduda. Ja ho va dir el dia 

del hearing al Parlament: "no voldria pas que em veiessin com un kamikaze". 

Vaig arribar a la conclusió que això del hearing -en teoria l'examen que ha d'avaluar la idoneïtat per ocupar 

un càrrec designat el Parlament- era una comèdia el dia que Rafael Ribó, abans de ser reelegit Síndic de 

Greuges nou anys més, anava empaitant un diputat de CiU per la sala al crit d'"Antonyitu, vine cap aquí" 

abans de fondre's en un abraçada perquè ambdós havien coincidit en molts viatges oficials. De la comissió 

del Síndic, ves per on. 
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Però Alsius va tenir el detall de donar la cara, fins i tot en terreny contrari atès que tant Daniel Sirera com 

Roger Loppacher estan més habituats a la pràctica parlamentària. Val a dir que, per currículum, era el 

candidat ideal: llicenciat en ciències de la informació, en sociologia i doctor en periodisme, exdegà del 

Col·legi de Periodistes -això més aviat és una taca: ja saben què en penso del Col·legi- i exdegà de la 

Facultat de Comunicació Audiovisual. A més des ser "el de la tele" -com el ell mateix va dir perquè és un 

històric de TV3-, ha treballat en tots els sectors: premsa, ràdio i televisió. Fins i tot va elaborar la tesi doctoral 

sobre codis ètics a les teles de tot el món. 

Però no tenia res a fer perquè Roger Loppacher era el candidat de CiU i Daniel Sirera, el del PPC. 

Loppacher, advocat de professió, va passar de puntetes sobre el seu currículum mentre que Sirera va 

exhibir, sense embuts, els seus quinze anys de diputat. Em consta que al currículum que ha fet arribar al 

Parlament l'expresident del PPC hi ha posat també els seus articles a l'e-notícies perquè ja saben que 

aquest és un diari obert a totes les forces parlamentàries. 

Però tots sabem que si Loppacher va al CAC és perquè ha deixat de ser membre de la Corpo i sembla que 

Alicia Sánchez-Camacho ha perdonat a Sirera que li disputés la presidència del partit al darrer congrés. Ara 

hem aconseguit tenir un CAC sense cap periodista i una majoria d'exs: una exconsellera (Carme Figueras), 

tres exdiputats al Parlament (Josep Pont, Esteve Orriols i l'esmentat Dani Sirera), una exdiputada al Congrés 

(Elisenda Malaret) i un ex-alt càrrec (Roger Loppacher) que va arribar a ser president en funcions de la 

CCMA. 

Potser l'únic que jugava en contra de Salvador Alsius -almenys a ulls del PPC- és que s'ha declarat 

independentista com li va retreure el diputat popular Santi Rodríguez. I els professionals d'un mitjà públic 

com TV3 -com qualsevol altre mitjà públic- han de ser molt curosos amb aquestes coses perquè tenen 

telespectadors de CiU, del PSC, del PPC, d'Iniciativa, d'ERC, de Solidaritat i de Ciutatdans per esmentar 

totes les forces polítiques representades al Parlament. I, per descomptat, n'hi ha de sobiranistes, però també 

d'altres que no ho són. 

Ben mirat -i em dol dir-ho- la condició de periodista no és sovint cap garantia d'independència professional: 

l'anterior president del CAC, Ramon Font, havia estat Secretari de Comunicació del Goven amb Montilla o 

sigui que imaginin quina independència. El tripartit, en efecte, parlava molt de neutralitat, però acabava 

nomenant els seus exsecretaris de comunicació presidents de la Corpo (l'esmentat Albert Sáez o Enric 

Marín) o del CAC. I ara que Joan Ferran critica la "regressió" en matèria de mitjans públics potser recordar 

que el seu partit va també posar un exdiputat, Josep Maria Carbonell, de president del CAC. 

De fet, ICV ha proposat ara Salvador Alsius, però quan manaven ells tampoc no van posar cap objecció a 

designar una exdiputada, Dolors Comas d'Argemir, que anteriorment havia estat -com a regidora- el corcó 

de l'alcalde Joan Miquel Nadal a Tarragona. L'havia tractat poc, però quan va anunciar 2006 que plegava li 

vaig preguntar sorprès que què faria. Em va dir que no ho sabia. Al cap d'unes setmanes estava al CAC. 

I Esquerra també fa escarafalls, però va col·locar Enric Marín de president de la CCMA -quan Albert Sáez 

els va deixar tirats- amb un decret-llei elaborat a corre-cuita perquè no volien perdre tan preuat càrrec abans 

de les darreres eleccions al Parlament. Per la diada de Sant Jordi d'aquell any el vaig trobar a la recepció 

del Palau de Pedralbes i, com que vaig ser el primer periodista en assabentar-me'n, li vaig dir que el Consell 

de Garanties Estatutàries havia tombat el seu nomenament. Ni es va immutar: "estava previst". 

No és que el CAC estigui polititzat, és que ho ha estat sempre, tot i que ara potser ho està més que mai. 

Per això, probablement el que hauríem de fer és suprimir-lo. Amb l'excusa de les retallades, actualment han 
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reduït el nombre de membres a sis, però continua sent un organisme amb una plantilla de 104 persones -

dels quals fins ara 11 eren alts càrrecs- i un pressupost de més de 6 milions d'euros. A més només serveix 

per supervisar els mitjans de comunicació catalans, ni tan sols té capacitat sancionadora per a Telecinco o 

Antena 3. 

El CAC és, en el fons, un deliri de grandesa. Com que els catalans no tenim Estat hem creat tot d'estructures 

per semblar-ho i tenim un munt d'organismes catalans: l'Agència Tributària de Catalunya, el Consell 

Audiovisual de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de la 

Competència, el Consell de Treball, Econòmic i Social i l’Institut Català Internacional.  

Com poden veure, la majoria són còpies exactes del corresponent organisme estatal, però en temps de crisi 

més d'un ens el podríem estalviar i dedicar el seu pressupost a altres tasques més necessàries. Segur que 

per vetllar pel pluralisme de TV3 o de Catalunya Ràdio i atorgar llicències de tant en tant podríem trobar 

algun mecanisme més auster. El seny no ens farà ser menys catalans. Al contrari.”  

He adjuntat aquest text sencer per reflectir, en forma d’una opinió d’un periodista amb 

anys d’experiència en la professió, la conclusió que jo he tret sobre el CAC per tal de 

desemmascarar el que veritablement s’amaga darrere la creació d’aquest organisme: la 

creació d’un “cementiri d’elefants”, és a dir, algú té la idea de dir que Catalunya necessita 

un organisme regulador del sector audiovisual per col·locar una jubilació daurada als 

polítics que ja van de cap a caiguda. És el nostre senat particular. 

Com passa sempre, no tothom pensa el mateix. Jordi Vilajoana creu que el CAC “és 

necessari ja que cada país civilitzat ha de tenir un ens regulador del seu sector 

audiovisual. Però ha de ser un ens regulador. No hauria de voler canviar el món.” Joan 

Manuel Tresserras, per la seva banda, argumenta que “el CAC és necessari però han 

de canviar els criteris de designació dels consellers. Jo no el tancaria.” Curiosament 

aquestes dues opinions són de persones amb experiència a la política catalana. No he 

trobat a cap persona, sense tenir res a veure amb la política, que em defensés el CAC 

en aquests darrers mesos. I he tingut la sort de contactar amb unes quantes persones 

a l’hora de fer aquest treball de fi de grau... 

 

14) La relació entre el poder i els professionals del periodisme polític a 

Catalunya 

Al llarg de la preparació que he hagut de fer per poder realitzar aquest treball he pogut 

contactar amb diverses persones de l’àmbit acadèmic, polític i periodístic. Doncs bé, 

sempre que he parlat amb periodistes els he acabat fent una enquesta en la qual els 

feia preguntes relacionades amb el seu dia a dia com a periodistes, tret de quan vaig 

entrevistar a l’actual subdirector d’informatius, Sígfrid Gras ja que, al ser posat a dit des 

de Presidència, vaig pensar que, pel tipus de preguntes, era molt probable que em 
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mentís en les respostes i l’enquesta podria perdre part de la seva validesa. Aquest 

qüestionari ha estat realitzat a vuit periodistes: tres de premsa escrita, dos de premsa 

digital, un de ràdio i un altre d’agències. Aquest és el qüestionari: 

a) Com d’important és per a la teva feina la figura del cap de premsa quan et vols 

apropar a un polític català per buscar informació? 

b) Si treballes actualment com a periodista polític a Catalunya, com d’important és 

tenir una font que treballi al Departament de Presidència de la Generalitat? 

c) Tens la sensació que el principal objectiu del Pla de Govern en matèria de 

comunicació és trobar i encertar el missatge ideal a través dels mitjans per tal 

que el procés sobiranista arribi a bon port? 

d) Els off the record amb polítics són una eina imprescindible pel teu dia a dia? 

e) Les subvencions als mitjans privats és una manera de preservar l’existència de 

mitjans de comunicació en català i fomentar l’ús de la llengua, és una eina 

implícita per afavorir el govern de torn o és una barreja de les dues coses? 

f) Com fas arribar al lector la part de la informació que t’arriba des de les institucions 

en la teva peça informativa? 

g) T’has sentit pressionat alguna vegada per alguna informació publicada? 

h) Les queixes o pressions t’arriben directament a tu? A través del teu cap? 

T’arriben directament del polític que afecta més directament la teva notícia? Del 

seu cap de premsa? D’alguns dels seus assessors? 

i) És més fàcil publicar informacions crítiques amb aquest govern que amb algun 

dels anteriors? 

j) T’has sentit censurat en algun moment a l’hora de desenvolupar la teva tasca de 

periodista polític a Catalunya?   

A la pregunta a), els diversos periodistes tenen opinions de tots els gustos. Hi ha qui 

pensa des de Quico Sallés (El Singular Digital) que els cap de premsa són “fonamentals” 

fins a Fidel Masreal (El Periódico) que pensa que és “poc important. A vegades són 

l’adversari del periodista.” També alguns asseguren que fan una doble funció: són ajuda 

i obstacle a la mateixa vegada. 

A la pregunta b), la majoria de periodistes responen amb un “molt important” tenir una 

font a Presidència. Però hi ha matisos. Maiol Roger (El País) pensa que és “important 

però a vegades no sé quan em diu la veritat o quan m’està mentint. Ho he de contrastar 

tres o quatre vegades abans de posar-ho per escrit allò que m’ha dit la font. Són fonts 

interessades.” 
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A la pregunta c), tots els periodistes responen amb un “sí” molt clar i alguns afegeixen 

la frase següent: “sense cap mena de dubte”. 

A la pregunta d), bona part dels periodistes admeten que els off the record són 

importants per a la seva feina. Alguns, com Masreal, admeten però que “a vegades, els 

periodistes n’abusem”. 

A la pregunta e), tots els periodistes són partidaris de les subvencions als mitjans privats 

perquè són conscients de la importància que tenen per la subsistència d’aquests mitjans. 

Cap dels enquestats s’ha mostrat contrari a la idea de subvencionar els mitjans privats 

a Catalunya. 

A la pregunta f), hi ha diversitat d’opinions. Masreal opina que “les informacions que ens 

arriben des de Presidència, en forma de convocatòries o notes de premsa, els hi donem 

massa importància els periodistes polítics. Hi ha una sobreabundància d’aquest tipus 

d’informacions.” Mentre que Ferran Casas (cap de política del diari Ara) afirma que 

“acostumo a contrastar les informacions que m’arriben des del Govern. No me’n refio de 

res ni de ningú, en aquest sentit.” 

A la pregunta g), tots responen que sí s’han sentit pressionats. I alguns, diverses 

vegades. En aquest sentit, el Secretari General de Presidència Jordi Vilajoana afirma 

que “si algun periodista publica una informació molt crítica cap al Govern i després, al 

cap d’unes setmanes, demana fer una entrevista al President, si no se’ns ha passat el 

cabreig de la notícia, li diem que agafi tanda i es posi a la cua o directament no li 

responem fins a nova ordre.” I de manera sorprenent afirma “això ens va passar amb 

Josep Cuní (8 al dia, 8tv). La darrera vegada que va entrevistar al President Mas, el 

President es va mostrar molest per segons quin tipus de preguntes li havia fet i a la 

propera vegada que ens ho van demanar, va dir que ell no hi anava. S’hi va negar. Per 

culpa de Cuní. Li vam fer un pols. Es pensava que podria estar parlant de política 

catalana sense tenir el President mai més al seu plató i es va equivocar. Li ha baixat 

l’audiència. El “feeling” entre ells és zero.” 

A la pregunta h), la majoria responen que les queixes els venen directament cap a ells 

sense passar pel seu cap i que, depèn de la rellevància del polític, la pressió ve del 

mateix polític o d’algun dels seus assessors de màxima confiança. 

A la pregunta i), la majoria apunten a que l’actual govern és més difícil criticar-lo ja que 

és un govern format per la federació CIU. En canvi, en l’època dels tripartits era més 

fàcil perquè hi havia més fissures entre els partits de la coalició i es tiraven els plats pel 

cap sovint i ho filtraven a la premsa. 
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A la pregunta j) i última, tots responen clarament amb un “no” rotund a la pregunta però 

amb matisos. Casas explica que “jo no m’he sentit mai censurat, ara bé, amb segons 

quines qüestions més petites sí que vegades m’he autocensurat per no posar-me amb 

problemes. Però amb temes més menors.” 

Com a conclusió, després d’haver parlat amb periodistes i polítics, tinc la sensació que 

les pressions existeixen però són més subtils de les que ens pensem. No poder 

entrevistar algun personatge públic després d’haver-lo criticat no és cap novetat però sí 

explica algunes coses de la manera com funcionen les relacions entre el poder i els 

professionals del periodisme polític a Catalunya. El més greu, però, és el concepte 

d’autocensura donat que no ve imposat per ningú des de l’exterior sinó per un mateix. 

Això no hauria de passar enlloc però alguns periodistes ho practiquen de manera 

inconscient.  

15) 15 dies de seguiment informatiu. L’anàlisi del tractament informatiu 

d’alguns dels mitjans catalans (i espanyols) dels missatges del 

Departament de Presidència. 

El Departament de la Presidència està format per un grup de persones que tenen una 

capacitat molt potent d’influir en l’agenda diària dels mitjans de comunicació a 

Catalunya, en aquest cas, perquè és el meu àmbit d’estudi i és el que em dedico a 

analitzar en aquest treball. 

“Els diferents directors de comunicació de les conselleries del Govern en qüestions de 

comunicació van tots a la una, dirigits pel “DirCom” de Presidència Jordi Cuminal”, 

segons explica el Secretari General de Presidència Jordi Vilajoana. I indica “Aquests 

directors de comunicació es reuneixen una vegada a la setmana i estan en contacte 

permanent les 24 hores del dia. Cada convocatòria o nota de premsa enviada als mitjans 

passa per diverses mans abans de ser enviada a la premsa i les últimes, són les de 

Cuminal, que és qui mana en aquest camp”. 

Sabent això, he intentat veure si això era veritat o no. Una de les millors maneres 

d’observar l’actualitat periodística i comprovar si Presidència marca tant com sembla 

l’agenda mediàtica dels mitjans a Catalunya és comprovar si cadascuna de les 

informacions que surten des de Presidència (són públiques, es poden veure al lloc web 

del departament) arriben als mitjans i quin tractament en fan els diferents mitjans, si és 

que en fan algun tipus de cas d’aquestes informacions. 

Durant dues setmanes (del dilluns 18 de maig al divendres 29 de maig) he estat 

recopilant cada dia les diferents convocatòries i les notes de premsa que sortien de 

Presidència i anaven a parar als mitjans. Els mitjans de comunicació que he triat són 
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ben diferents els un dels altres: una televisió (TV3), dues ràdios (Catalunya Ràdio i 

Rac1), tres diaris digitals (Vilaweb, Nació Digital i El Singular Digital) i sis diaris en paper 

(La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Diari Ara, El Punt Avui, El País i El Mundo). 

De cada mitjà faré un resum de la manera que fan el tractament de les notícies que 

surten dels despatxos del Departament de la Presidència. 

En primer lloc, pel que fa a TV3, val a dir que la televisió pública es nodreix de tot allò 

que sorgeix des de Presidència comunicativament parlant però no d’una manera tan 

excessiva com un podria pensar abans de fer la recerca i anar cas per cas. Els 

Informatius de TV3 tenen un punt molt positiu i és el fet que toquen diversos temes en 

tan sols 35 o 40 minuts. Així doncs l’espai reservat per les notícies que no han sorgit “al 

carrer” sinó des d’un despatx de la Plaça Sant Jaume, hi tenen cabuda però en petites 

píndoles. I sempre en píndoles que no acostumen arribar als dos minuts de peça 

informativa, excepte això sí les rodes de premsa de dimarts del Conseller de la 

Presidència Francesc Homs. En aquests casos el temps de la peça s’allarga i acostuma 

a ser de les primeres notícies de l’Informatiu (ja sigui el de migdia o el de la tarda). Això 

sí, sempre que donen les notícies cuinades des de Presidència, el criteri periodístic 

s’imposa i les diferents parts afectades a la notícia acostumen a veure’s reflectides en 

ella, ja sigui de tipus polític, econòmic, de societat, esportiva o del tipus que sigui. 

En segon lloc, pel que fa referència a les ràdios analitzades, és a dir, Catalunya Ràdio i 

Rac1, cal dir que totes dues ràdios acostumen a parlar de manera abundant de notícies 

que sorgeixen de notes de premsa o convocatòries del Govern. I notícies relacionades 

en qualsevol àmbit: política catalana, economia, societat, cultura o seguretat vial, per 

exemple. Totes dues cadenes, en aquests casos, acostumen a reflectir les diverses 

parts afectades per la notícia. Ara bé, Catalunya Ràdio posa més rellevància en la part 

institucional. Parla durant més estona d’allò que pensa el Govern sobre un fet concret i 

quan busca les altres parts implicades, com poden ser organitzacions alternatives, 

empresarials, associacions de veïns, els dóna veu però de manera més limitada (en 

quant a segons de durada dels talls de veu, per exemple.)   

En tercer lloc, si parlem dels tres diaris digitals que he escollit: Vilaweb, Nació Digital i 

El Singular Digital observem semblances i diferències. Les semblances entre aquestes 

tres pàgines web és que les notes de premsa de Govern les utilitzen de manera poc 

habitual a l’hora de crear els seus continguts. Ara bé, les diferències són en els tipus de 

notícies que utilitzen. Vilaweb només acostuma a utilitzar les notes de premsa que tenen 

a veure amb la Cultura i amb actes de divulgació de la llengua catalana. Nació Digital 

només utilitza les notícies de seguretat vial que li arriben de les notes de premsa o 
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convocatòries. No acostumen a utilitzar-ne gaire més pels seus continguts. És a dir, 

agafen la notícia del nombre de ferits i morts en les carreteres catalanes durant el cap 

de setmana i d’això en fan una notícia per publicar un dilluns, per exemple. Mentre que 

El Singular Digital, parla de qüestions de política i de cultura, quan aprofita els continguts 

enviats des dels despatxos de la Plaça Sant Jaume. Això sí, les notícies de política 

sempre acostumen a ser de decisions del Govern en la qüestió del procés sobiranista. 

Com a mínim, és el que m’he trobat jo quan he volgut fer aquesta anàlisi de quinze dies, 

amb unes eleccions municipals pel mig. 

Finalment, si ens referim als diaris en paper, hem de separar entre quatre maneres 

diferents de tractament de les notícies segons el mitjà i segons, segurament la seva línia 

editorial i les seves notícies prioritàries a l’hora de donar informació als seus lectors. El 

primer grup és el Punt Avui i La Vanguardia. Aquests dos diaris haurien de canviar els 

continguts de manera oposada a l’actual si Catalunya no tingués govern. Directament. 

Els continguts periodístics s’alimenten d’allò que es cuina des de Presidència de manera 

evident. Ara bé, La Vanguardia ho fa a través de notícies econòmiques, culturals i de 

societat mentre que el cas del Punt Avui són notícies essencialment de tipus polític. 

Totes dues capçaleres ofereixen la visió de l’Administració catalana com “la cara 

amable”, mentre que la visió del Govern Central del tipus de notícia que sigui acostuma 

a associar-se al “dimoni”. Això passa especialment a El Punt Avui. A La Vanguardia, 

també, però les crítiques a Madrid són d’una manera més subtil, més camuflada. Amb 

més finezza. 

El segon grup és el que forma el diari Ara. En aquest diari, observem que utilitzen les 

informacions que arriben des de Presidència però depenent del dia, n’hi ha bastantes o 

no n’hi ha cap. Van una mica més per lliure que els dos diaris anteriors. També acostuma 

a fer-se l’associació de Govern català com a sinònim de “cara amable” i Govern Central 

com “el culpable de part dels mals de Catalunya”. 

El tercer grup el forma El Periódico de Catalunya. Els seus continguts no tenen gens a 

veure amb les notícies que es couen des de Presidència i, quan utilitzen alguna, aquesta 

es torna en una informació sovint força crítica amb l’actual Govern. És el diari més crític 

en llengua catalana amb l’actual Govern, segons el que he pogut veure durant les dues 

setmanes de l’anàlisi. Són crítics tant amb el govern català com amb l’espanyol. Per 

igual. 

El quart grup el formen diaris editats a Madrid però que tenen una part especial amb 

pàgines anomenades “Catalunya” en què parlen sobre l’actualitat política catalana. 

Aquests dos diaris són El País i El Mundo. Aquests dos diaris només s’aprofiten de les 
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convocatòries o notes de premsa del Govern quan són de tipus polític. Tots dos diaris 

són capçaleres força crítiques amb l’actual govern català. El País és més subtil en la 

manera d’abordar la crítica mentre que El Mundo ho fa d’una manera més 

desacomplexada, més directa. 

Durant aquestes dues setmanes d’anàlisi que, des del meu punt de vista, exemplifica el 

que és la comunicació política a nivell català. El dilluns dia 25, dia posterior a les 

eleccions municipals, l’editorial del diari La Vanguardia, un dels diaris més afins a l’actual 

Govern, feia una editorial que deixava caure la possibilitat de repensar-se la data de les 

eleccions anticipades del proper 27 de Setembre que, en principi, ha de convocar Artur 

Mas, després de la pèrdua de l’alcaldia de Barcelona per part de CIU i de la pèrdua de 

vots de CIU, tot i continuar com a primera força a nivell de Catalunya. El títol és “Espanya 

i Catalunya, sacsejades” Aquest és el text: 

“Les eleccions municipals i autonòmiques (en tretze comunitats) celebrades ahir a Espanya representen un 

canvi important de l’escenari polític amb un corriment cap a l’esquerra que pot ser l’avançament del que es 

pot donar la pròxima tardor, quan s’han de celebrar els comicis generals. Una sacsejada electoral que 

suposa la pèrdua de l’hegemonia del PP aconseguida fa quatre anys, una pèrdua de poder del PSOE, 

l’emergència de Podem, especialment amb llistes cíviques a les grans ciutats, i la consolidació de Ciutadans 

com a alternativa que haurà de ratificar en el futur. 

Les eleccions municipals a Catalunya tenen un significat especial amb la victòria incontestable de Barcelona 

en Comú d’Ada Colau a la capital catalana, resultat que obre un gran interrogant sobre el procés per a la 

independència si es tenen en compte les paraules expressades pel president de la Generalitat, Artur Mas, 

quan va dir durant la campanya: “Si Barcelona ens dóna l’esquena, no podrem sortir victoriosos perquè és 

la nostra capital”. 

El veredicte del vot dels espanyols en aquestes eleccions del 24-M hauria de quedar gravat al frontispici de 

les seus dels partits. Es demana als polítics que obrin una etapa nova: la dels pactes, perquè la compartició 

en escons que pateixen municipis i autonomies no només ha esborrat del mapa les majories absolutes –

que ja han passat a formar part del passat– sinó que obliguen en moltíssims casos a pactes a tres o més 

bandes si es vol assegurar una mínima governabilitat, uns acords que, en alguns casos, poden semblar o 

fins i tot ser contradictoris. 

És sabut que la cultura del pacte polític no és precisament una pràctica amb gaire experiència a Espanya i 

aquesta irrupció de nous grups polítics, amb discursos molt radicals, pot dificultar encara més la presa 

d’acords de govern. L’exemple andalús, on encara està pendent la investidura de la socialista Susana Díaz, 

es repetirà més que probablement en molts municipis i autonomies de la geografia espanyola i posarà a 

prova la intel·ligència i agilitat política d’uns i d’altres. L’expresident Felipe González s’hi va referir 

recentment quan va dir: “Anem a una situació a la italiana, però sense italians”. Sens dubte, una de les claus 

d’aquestes eleccions ha estat que els ciutadans, farts de la presa de decisions poc menys que obligades 

per les circumstàncies econòmiques i polítiques, exigeixen la posada en marxa d’alternatives que només 

es poden assolir mitjançant la negociació i el pacte. 

Pel que fa a l’anàlisi més estricta dels resultats, el primer que salta a la vista és el fort càstig sofert pel Partit 

Popular en municipis i autonomies, on no només s’ha quedat sense majories absolutes, sinó que pot perdre 

alguns governs de capitals com ara Madrid i València –encara que Esperanza Aguirre i Rita Barberá hagin 

estat les més votades–, dos feus que no només han estat el graner de vots dels populars els últims vint 

anys, sinó que es van convertir en els principals símbols de la seva capacitat de gestió. 

És evident que en els dos casos el càstig electoral al Partit Popular es deu no només als casos de corrupció, 

sinó sobretot als dubtes, ambigüitats i fins i tot a la falta de decisió a l’hora de fer front a un fenomen que ha 
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provocat una manifesta onada d’indignació per part dels ciutadans i, com és ben apreciable en els resultats, 

pels seus propis electors. 

Un altre exemple significatiu és la pèrdua del govern municipal del Partit Popular a Sevilla, que es pot 

interpretar com un vot de càstig com a conseqüència de l’actitud del PP en la investidura de Susana Díaz. 

Una altra demostració que els ciutadans exigeixen als seus representants que siguin molt més responsables 

i eficaços en política, més enllà de sigles i de prejudicis ideològics paralitzants. Aquests fracassos, inclòs 

el d’Esperanza Aguirre, que es va presentar a Madrid com l’única opció per guanyar, obliguen el president 

Mariano Rajoy a prendre la iniciativa política si vol salvar els mobles de cara a les eleccions generals. En 

tot cas, l’esperen un estiu i una tardor molt carregats. 

Per al PSOE aquestes eren unes eleccions per consolidar o no Pedro Sánchez com a líder. Els socialistes 

continuen sent, en còmput de vots, la segona força a Espanya, a un punt i mig del Partit Popular, però 

perden una bona part del suport urbà a les grans ciutats, un vot que sempre constitueix un presagi de futur 

i, en aquest cas, no és bo. El que tenen de positiu per als socialistes els resultats d’ahir és que la 

fragmentació els converteix en subjectes actius i claus per formar majories i que, si ho saben gestionar amb 

eficàcia, poden recuperar part del que han perdut. 

Les eleccions municipals a Catalunya han mantingut un nivell d’estabilitat que no s’ha donat en la resta de 

l’Estat amb una excepció de gran abast, Barcelona. La victòria d’Ada Colau, basada en la campanya 

efectuada als barris menys afavorits i fortament colpejats per la crisi, mereix una reflexió molt àmplia per 

part de tots. La Barcelona de l’èxit, llaurada en la feina de molts anys per part de l’administració municipal i 

de la societat civil, una ciutat celebrada globalment, ha vist com els seus ciutadans decideixen elegir una 

alcaldessa, la primera en la seva història dues vegades mil·lenària, que basa el seu discurs en la defensa 

dels desnonats. Per a Colau serà un repte apassionant i dur alhora compaginar la seva legítima aspiració 

igualitària amb una ciutat que ha adquirit una velocitat de creuer excel·lent i que és l’enveja de moltes altres 

capitals del món. 

La derrota de Xavier Trias a l’alcaldia de Barcelona és molt més que un gir polític de la ciutat cap a l’esquerra 

que, d’altra banda, és la que ha governat gairebé sempre des de la Casa Gran. Atès que la influència que 

exerceix la capital catalana al país és enorme –com bé ha reconegut el president Mas–, aquest canvi afecta 

sens dubte el procés per a la independència, la ruta del qual van acordar CiU i ERC, per molt que el 

recompte de vots afecti poc l’statu quo dels suports al sobiranisme. En aquest viatge, CiU ha tornat a perdre 

100.000 vots més, molts dels quals cap a ERC i la CUP, però d’altres cap a Ciutadans malgrat l’evident 

lideratge d’Artur Mas en el procés. 

La pregunta és si, en aquestes condicions, el full de ruta ha de continuar tal qual i, sobretot, si les eleccions 

mal anomenades plebiscitàries s’han de mantenir per a la data del 27 de setembre vinent. Sobretot si, a 

més, es té en compte que els resultats de les municipals i autonòmiques anuncien un canvi polític molt 

substancial a Espanya.” 

Curiositat o casualitat, la resposta per part del Departament de Presidència per tal de 

dissipar qualsevol mena de dubte va ser treure a la llum una campanya institucional en 

forma de vídeo publicitari anomenat “Preparats”. El vídeo és una campanya publicitària 

en la que de manera implícita s’intenta demanar la confiança de la ciutadania cap a 

l’actual Govern. Dit amb altres paraules, van fer una campanya publicitària d’una 

qualitat tècnica dubtosa per tal de demanar el vot per l’actual opció de govern a 

Catalunya. No és la primera vegada que es fa ni tampoc és el primer govern català 

que ho fa. El cost de la campanya ha estat d’1,3 milions d’euros. 

El vídeo ha rebut crítiques i elogis a parts iguals a les xarxes socials i per part dels 

diferents partits polítics de la oposició. Els elogis han vingut de la part independentista 

ja que s’ha vist com una bona manera per parar els peus a aquells que tenen dubtes 

sobre si convocar o no eleccions el mes de setembre. Les crítiques han vingut de la 
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part unionista, que han carregat contra el vídeo ja que no entenen com s’han pogut 

gastar la quantitat de diners que s’han gastat per demanar el vot a través d’una 

campanya “independentista” quan el Govern després afirma que no té diners per 

segons quines necessitats més bàsiques de la ciutadania, com per exemple, la lluita 

contra l’atur. 

Adrià Alsina, consultor en comunicació i obertament independentista, va assegurar el 

mateix dia dels fets, el 25 de Maig, en una tertúlia al programa “L’Illa de Robinson” de 

la cadena El Punt Avui Televisió que “el vídeo des del punt de vista de comunicació 

política és molt dolent. Només surten ciutadans de Catalunya parlant català, no surten 

persones immigrades (només catalans nascuts a Catalunya), és una suma de tòpics 

de la Catalunya de l’època de Pujol que pensàvem que teníem enterrats: que si el 

català excursionista, la Costa Brava ,etcètera. En definitiva, és un vídeo que va dirigit a 

l’independentista convençut i no al ciutadà indecís sobre el procés sobiranista. No ha 

servit per res, comunicativament parlant. Si fas aquest tipus de campanyes, ja que les 

fas, fes-les bé. Amb enginy.” 

Aquesta campanya, amb els seus punts positius i negatius, ha aconseguit el seu 

propòsit, és a dir, que se’n parli i que surti a totes hores com una piconadora a totes 

les televisions i ràdios en català: TV3, 8TV, Catalunya Ràdio, Rac1, etc. Per tant, la 

campanya, qualitat del vídeo al marge, ha complert el seu objectiu principal: no passar 

desapercebut. 

Enllaç del vídeo “Preparats”: https://www.youtube.com/watch?v=Fdag3kwMdOM 

16) Conclusions 

La conclusió final a la que arribo, després de parlar amb totes les persones que he parlat 

al llarg d’aquests últims mesos i una vegada acabo el treball, és el fet que actualment el 

Govern d’Artur Mas té un cos d’assessors com si es tractés d’un Estat sense ser un 

Estat i alguns dels sous d’aquests assessors són més alts a final d’any que el sou base 

anual (no compto les dietes) del President d’Espanya, Mariano Rajoy. Tots aquests 

assessors se n’encarreguen només d’un objectiu fonamentalment: que Catalunya sigui 

independent més aviat que tard després de les properes eleccions catalanes del proper 

27 de Setembre. 

Això és un risc. Pot sortir bé (i quedar com uns herois davant els seus votants) però 

també pot sortir malament (i quedar com uns fracassats davant la opinió pública i el que 

és pitjor, davant els seus votants). No hi ha terme mig. Si jo fos assessor de l’actual 

President de la Generalitat (en un cas molt hipotètic) intentaria centrar-me no tant en 

https://www.youtube.com/watch?v=Fdag3kwMdOM
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intentar vendre el meu projecte polític als mitjans, que aquests mitjans me’l comprin i 

que siguin els propis mitjans els qui venguin el projecte a la ciutadania sinó que, el que 

jo faria seria, en primer lloc, deixar en pau (dit de forma planera) els mitjans i els 

professionals que hi treballen i centrar-me a millorar la imatge del President i que sigui 

el propi President, amb l’ajuda dels seus assessors, qui sedueixi la ciutadania per 

aquesta compri en unes eleccions de forma majoritària el seu projecte polític, aquest 

“independentisme liberal”. Passar de la imatge del President dubitatiu i amb un futur 

incert al President amb les idees clares, un futur cert i amb un full de ruta ben traçat.    

En cas contrari, pot ser que no li surtin bé les coses. Acabem de veure en les últimes 

eleccions municipals com hi van haver opcions polítiques al País Valencià i les Illes 

Balears, per exemple, que són les que acabaran formant govern a ambdós llocs, que el 

seu discurs no era precisament el més mainstream als mitjans de comunicació. A 

Catalunya, els assessors de Mas haurien de prendre consciència d’això. El votant català 

de tota la vida ja no només s’informa veient TV3, escoltant Catalunya Ràdio i llegint La 

Vanguardia. El votant ha canviat. Molts catalans veuen TV3 però també La Sexta. 

Escolten Catalunya Ràdio i Rac1 però també la Cadena Ser i llegeixen diversos diaris a 

la vegada o no en llegeixen cap i s’han passat al diari digital i està constantment a les 

xarxes socials. En un temps com l’actual, el contingut del missatge polític és molt més 

important que el lloc on diguis el missatge... mentre aquest missatge tingui cert contingut 

i sigui coherent, és clar. Aquest és el problema i les solucions són ben diverses. La meva 

només és una proposta després d’haver fet aquest treball i després d’haver analitzat 

l’entorn polític de Mas aquests últims mesos.  
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