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► comunicació 

 
-convocatòria de roda de premsa- 

 
L’IEC i la CCRTV signen un conveni de col·laboració amb 
motiu del Centenari de l’acadèmia nacional catalana 
 
Salvador Giner i Joan Majó subscriuran l’acord, acompanyats de Francesc 
Escribano, Oleguer Sarsanedas i Antoni Riera  
 
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el 
president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, signaran, demà passat, dijous 21 
de setembre, a les 11 hores, el conveni de col·laboració entre les empreses i les emissores i 
canals de ràdio i de televisió de la CCRTV i l’IEC, amb motiu de la commemoració del Centenari 
de l’acadèmia nacional catalana, fundada l’any 1907 per Enric Prat de la Riba. Al finalitzar, 
atendran els mitjans de comunicació. 
 
També assistiran a l’acte el director de Televisió de Catalunya, Francesc Escribano, i el director de 
Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, per part de la CCRTV, i el vicepresident de l’IEC i 
president de la Comissió del Centenari, Antoni Riera.  
 
El conveni estableix un marc de col·laboració entre ambdues corporacions durant tot el període de 
celebració del Centenari, que s’obrirà amb una sessió inaugural al Palau de la Música Catalana, el 
proper 16 d’octubre, i es clourà a finals del 2007. 
 
 
 
Acte 
 

Signatura del conveni de col·laboració entre l’IEC i la CCRTV i posterior 
roda de premsa. 
 

Data Dijous, 21 de setembre del 2006. 
 

Hora 11:00 hores  
 

Lloc Sala Puig i Cadafalch de l’IEC (carrer del Carme, 47. Barcelona). 
 
 
 

Barcelona, 19 de setembre del 2006 
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  ►comunicació 

 
  

 
L’IEC i la CCRTV subscriuen un acord per col·laborar en 
la commemoració del centenari de l’Institut 
 
Catalunya Ràdio i TV3 se sumen a la celebració dels cent anys de l’acadèmia 
nacional catalana 
 
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, i 
el president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, han signat aquest matí 
un conveni de col·laboració entre les empreses i les emissores i els canals de ràdio i de 
televisió de la CCRTV i l’IEC, amb motiu de la commemoració del centenari de l’Institut, 
l’acadèmia nacional catalana, fundada l’any 1907 per Enric Prat de la Riba.  
 
L’acord estableix un marc de col·laboració entre ambdues corporacions durant tot el 
període de celebració del Centenari, que s’obrirà amb una sessió inaugural al Palau de la 
Música Catalana el proper 16 d’octubre i es clourà a finals del 2007. El programa d’actes 
inclourà activitats acadèmiques, culturals i lúdiques extraordinàries —un total de 370 cites 
en l’agenda anual—, que s’afegiran a la programació habitual de les seccions i societats 
filials de l’IEC. 
 
La CCRTV es vol sumar així a la commemoració del centenari de l’IEC, per tal com 
considera que és un fet de primera magnitud per al país i que ha d’implicar de manera 
singular les empreses i els mitjans de comunicació que integren la Corporació, atès el 
compromís de servei públic que els orienta.  
 
L’IEC contribuirà a facilitar la tasca dels serveis informatius i de programació de Catalunya 
Ràdio i Televisió de Catalunya (TVC), que recorreran, quan ho considerin oportú, a l’IEC 
com a institució acadèmica competent per a emetre dictàmens de validació de la veracitat 
o no de determinades qüestions relacionades amb l’actualitat científica, que sovint són 
objecte d’atenció pels mitjans de comunicació.  
 
Coproducció d’un documental 
 
L’IEC i Televisió de Catalunya coproduiran un documental sobre els cent anys d’història 
de l’acadèmia nacional catalana. La producció tindrà una durada aproximada de cinquanta 
minuts i serà estrenada durant la programació de la temporada 2006-2007 de TVC. 
 
Per la seva banda, Catalunya Ràdio retransmetrà, a través de la seva emissora Catalunya 
Música, el concert antològic del centenari, previst per a l’1 de juny del 2007, poc abans de 
la data oficial de commemoració del naixement de l’IEC, el 18 de juny del 1907. També 
està prevista la producció de dotze reportatges especials sobre grans temes d’interès 
cultural relacionats amb l’activitat i les competències de l’IEC, així com deu microespais 
per a Catalunya Informació, relacionats i motivats per la història de l’IEC i el que ha 
representat per a la ciència i la cultura catalanes en els darrers cent anys. 
 
L’IEC també posarà a disposició de la Corporació els espais de la seu central a Barcelona 
i de les seus territorials destinats a la realització d’activitats científiques, acadèmiques i 
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culturals, tant per a actes institucionals i presentacions d’activitats com per a la realització 
o gravació de programes. 
 
Un altre punt de l’acord fa referència als webs respectius. En concret, a través dels webs 
de la CCRTV, Catalunya Ràdio i TVC es podrà enllaçar amb l’Agenda d’activitats de l’IEC, 
ubicada al web de l’Institut. De la mateixa manera, el web de l’IEC donarà accés als de la 
CCRTV, Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.   
 
Directe des de la Casa de Convalescència 
 
Catalunya Ràdio ha previst realitzar alguns espais de la seva programació, entre els quals 
una emissió d’El matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas, en directe des de la Casa 
de Convalescència, seu de l’IEC a Barcelona, durant el període de celebració del 
Centenari. 
 
En l’acte de signatura han estat presents, entre d’altres, el director de Televisió de 
Catalunya, Francesc Escribano, el director de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, i el 
vicepresident de l’IEC i president de la Comissió del Centenari, Antoni Riera. 
  
 

Barcelona, 21 de setembre del 2006 
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  ►comunicació 

 
  

Joan Majó: “La Corporació està al servei de les institucions 
del país, com l’Institut d’Estudis Catalans” 
 
En la signatura de l’acord de col·laboració entre l’IEC i la CCRTV, en el marc de la 
celebració del centenari de l’Institut 
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, ha 
expressat la seva satisfacció per la signatura d’un acord de col·laboració entre la Corporació i 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), perquè representa una demostració que la CCRTV, «per 
sobre de ser una ràdio i una televisió, és un servei públic, i això implica una sèrie de 
particularitats que no són les mateixes d’altres mitjans de comunicació». «Un país —ha 
afegit— és un tramat d’institucions i és més país quan aquestes institucions comparteixen una 
mateixa finalitat». En aquest sentit, ha afirmat que «la Corporació està al servei de les 
institucions del país, com l'Institut d'Estudis Catalans». 
 
La signatura del conveni de col·laboració amb l’lEC s’emmarca en la commemoració del 
centenari de l’Institut, l’acadèmia nacional catalana fundada l’any 1907 per Enric Prat de la 
Riba. L’acte ha tingut lloc aquest matí a la seu de Barcelona de l’Institut. Joan Majó ha subscrit 
el conveni conjuntament amb el president de l’IEC, Salvador Giner i en presència del 
vicepresident de l’Institut i president de la Comissió Executiva del Centenari, Antoni Riera, i els 
directors de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, Oleguer Sarsanedas i Francesc 
Escribano, respectivament. 
 
El president de l’IEC ha expressat la satisfacció per la signatura del conveni i ha destacat la 
«voluntat d’ambdues corporacions per aconseguir aquest acord de col·laboració, que ha arribat 
després d’un procés llarg, però no difícil». Salvador Giner ha subratllat que «l’IEC és un vehicle 
adient per la transmissió a la ciutadania del coneixement científic, però no ho podem fer sols. 
El país i institucions com la nostra comptem amb la Corporació com a vehicle indispensable 
per a fer-ho».  
 
Precedent d’una relació duradora  
 
Tant Majó com Giner han coincidit en afirmar que la commemoració del centenari de l’Institut, 
és «només una excusa per a signar aquest acord de col·laboració», primera concreció d’una 
relació que, en paraules de Giner, «volem que sigui més duradora i ferma». 
 
L’acord estableix un marc de col·laboració entre ambdues corporacions durant tot el període de 
celebració del Centenari, que s’obrirà amb una sessió inaugural al Palau de la Música 
Catalana el proper 16 d’octubre i es clourà a finals del 2007. El programa d’actes inclourà 
activitats acadèmiques, culturals i lúdiques extraordinàries —un total de 370 cites en l’agenda 
anual—, que s’afegiran a la programació habitual de les seccions i societats filials de l’IEC. 
 
La CCRTV se suma així a la celebració del centenari de l’IEC, per tal com considera que és un 
fet de primera magnitud per al país i que ha d’implicar de manera singular les empreses i els 
mitjans de comunicació que integren la Corporació, atès el compromís de servei públic que els 
orienta.  
 
L’IEC contribuirà a facilitar la tasca dels serveis informatius i de programació de Catalunya 
Ràdio i Televisió de Catalunya (TVC), que recorreran, quan ho considerin oportú, a l’IEC com a 
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institució acadèmica competent per a emetre dictàmens de validació de la veracitat o no de 
determinades qüestions relacionades amb l’actualitat científica, que sovint són objecte 
d’atenció pels mitjans de comunicació.  
 
Coproducció d’un documental 
 
Un dels aspectes destacats del conveni és la coproducció d’un documental, titulat 
provisionalment L’IEC, cent anys de ciència i cultura catalanes, sobre la història de l’acadèmia 
nacional catalana i el seu temps. Precisament, en l’acte ha assistit també Jordi Llompart, 
president-director general de la productora Orbita Max, a través de la qual l’Institut coproduirà 
el documental amb TVC.  
 
La producció tindrà una durada aproximada de cinquanta minuts i serà estrenada durant la 
programació de la temporada 2006-2007 de TVC. «Per a una institució, cent anys poden 
representar una nova embranzida i és això el que vol mostrar el documental”, ha subratllat 
Antoni Riera. 
 
Per la seva banda, Catalunya Ràdio retransmetrà, a través de Catalunya Música, el concert 
antològic del centenari, previst per a l’1 de juny del 2007, poc abans de la data oficial de 
commemoració del naixement de l’IEC, el 18 de juny del 1907. També està prevista la 
producció de dotze reportatges especials sobre grans temes d’interès cultural relacionats amb 
l’activitat i les competències de l’IEC, així com deu microespais per a Catalunya Informació, 
relacionats i motivats per la història de l’IEC i el que ha representat per a la ciència i la cultura 
catalanes en el darrer segle. 
 
L’IEC també posarà a disposició de la Corporació els espais de la seu central a Barcelona i de 
les seus territorials destinats a la realització d’activitats científiques, acadèmiques i culturals, 
tant per a actes institucionals i presentacions d’activitats com per a la realització o gravació de 
programes. 
 
Interconnexió dels webs 
 
Un altre punt de l’acord fa referència als webs respectius. En concret, a través dels webs de la 
CCRTV, Catalunya Ràdio i TVC es podrà enllaçar amb l’Agenda d’activitats de l’IEC, ubicada 
al web de l’Institut. De la mateixa manera, el web de l’IEC donarà accés als de la CCRTV, 
Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.   
 
Catalunya Ràdio ha previst realitzar alguns espais de la seva programació, entre els quals una 
emissió d’El matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas, en directe des de la Casa de 
Convalescència, seu de l’IEC a Barcelona, durant el període de celebració del Centenari. 
 
 

Barcelona, 21 de setembre del 2006 
 
Reportatge fotogràfic: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/imatges/Conveni_CCRTV_IEC/ 
 
Fotògraf: Jordi Pareto 
 
Reportatge fotogràfic: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/imatges/Conveni_CCRTV_IEC_2/ 
 
Fotògraf: Miquel González / Shooting Serveis Fotogràfics 
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 ► comunicació 

 
 
Roda de premsa i signatura de l’acord de col·laboració entre 
l’Institut d’Estudis Catalans i la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió 
 
 
 
Dijous, 21 de setembre, a les 11:00 h, a la sala Puig i Cadafalch de la seu de l’Institut (Carrer del 
Carme, 47, de Barcelona) 
 
Taula de presidència: Joan Majó, Salvador Giner i Antoni Riera 
 
Altres convidats presents previstos: Francesc Escribano, Oleguer Sarsanedas i Jordi Llompart 
 
 
Continguts bàsics i escaleta de l’acte: 
 

1. Salutació d’obertura pel president de l’IEC, Salvador Giner, que dóna pas a la signatura 
del conveni. 

 
2. Signatura del conveni marc per part de Salvador Giner i el director general de la 

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Joan Majó. 
 

3. Salvador Giner intervé i dóna la paraula a Antoni Riera, vicepresident de l’IEC i president 
de la Comissió del Centenari. 

 
4. Antoni Riera resumeix el significat de l’acte i els objectius de l’acord entre ambdues 

corporacions, en el marc del centenari de l’IEC. 
 

5. Salvador Giner introdueix i dóna la paraula a Joan Majó.   
 

6. Joan Majó intervé, en nom de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, sobre l’abast 
dels acords avui adoptats. 

  
7. Salvador Giner clou l’acte i obre el torn de preguntes dels periodistes. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, 21 de setembre del 2006 
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La CCRTV i l'Institut d'Estudis Catalans coproduiran 
un documental sobre el centenari de l'acadèmia 
nacional catalana  

  
La Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (CCRTV) i 
l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) 
coproduiran junts un 
documental que repassarà 
la història de l'acadèmia 
nacional catalana, que 
l'any vinent celebra el seu 
centenari. Aquest és un 

dels principals compromisos d'un acord signat aquest dijous 
entre ambdues institucions, gràcies al qual els canals de 
ràdio i televisió de la corporació pública es comprometen a 
difondre les activitats del centenari, i l'IEC els ofereix els 
seus espais i l'assessorament científic dels seus membres.  
  
L'acord estableix un marc de col·laboració entre la CCRTV i 
l'IEC amb motiu del centenari d'aquest últim, però conté 
també compromisos estructurals amb voluntat de 
continuïtat, més enllà d'aquesta commemoració. El 
president de la CCRTV, Joan Majó, i el president de l'IEC, 
Salvador Giner, han coincidir en assenyalar que 'el 
Centenari és l'excusa' per iniciar una estreta col·laboració 
entre les dues institucions.  
 
Un dels principals continguts de l'acord és la coproducció 
d'un documental que ja es troba en fase de preparació i 
que repassarà els cent anys d'història de l'IEC, 'tant les 
èpoques eufòriques com les terribles', segons ha explicat el 
subdirector de l'acadèmia i president de la comissió del 
Centenari, Antoni Riera.  
 
En aquest sentit, Riera ha subratllat que 'per a una 
persona, complir 100 anys pot ser sinònim de vellesa i risc 
imminent de desaparició, però per a una institució com 
l'IEC suposa tota una embranzida i una demostració dels 
nostres forts arrels'.  
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També està prevista la producció de dotze reportatges 
especials sobre grans temes d'interès cultural relacionats 
amb l'activitat i les competències de l'IEC, així com deu 
microespais per a Catalunya Informació relacionats amb la 
història de l'IEC i el seu paper en la ciència i la cultura 
catalanes en els darrers cent anys.  

 
 
 

El conveni signat avui recull també el compromís de la 
CCRTV de donar cobertura informativa als actes del 
centenari de l'IEC, que des del pròxim 16 d'octubre i fins a 
finals del 2007 inclourà un total de 370 activitats culturals, 
acadèmiques i lúdiques. Un dels actes centrals d'aquesta 
commemoració serà el concert antològic del centenari, 
previst per a l'1 de juny de l'any vinent, que serà 
retransmès per Catalunya Ràdio.  
 
Per la seva banda, l'IEC posarà a disposició dels mitjans de 
la CCRTV l'assessorament científic dels seus membres, més 
de 1.200 experts en branques científiques tan diverses com 
l'arqueologia, les matemàtiques, la geografia o la 
lingüística, que podran oferir dictàmens oficials sobre temes 
d'actualitat relacionats amb les seves especialitats.  
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A més, l'IEC oferirà a la CCRTV els espais de la seva seu 
central a Barcelona i les seus territorials, tant per a 
l'organització d'activitats científiques, acadèmiques i 
culturals com per a actes institucionals o per a la realització 
o presentació de programes. Així, Catalunya Ràdio té 
previst oferir alguns espais des de l'IEC, i Antoni Bassas 
farà una emissió en directe d''El matí de Catalunya Ràdio' 
des de la casa de Convalescència, seu central de l'Institut.  
 
Entitats per fer país  
 
El director general de la CCRTV, Joan Majó, ha expressat la 
seva satisfacció per la signatura d'aquest conveni perquè, 
al seu parer, 'un país és el conjunt d'institucions, i nosaltres 
som dues d'elles. Quant més relacionades estiguin aquestes 
institucions, més país serem'.  
 
Majó ha emmarcat aquest conveni en la funció de servei 
públic de la CCRTV. 'Ningú posa en dubte que 
l'ensenyament o la sanitat són serveis públics, però quan 
parlem dels mitjans públics sovint es pensa que estan al 
servei del govern de torn, i no és així. Estem al servei de 
les institucions del país'.  
 
Per la seva banda, el president de l'IEC, Salvador Giner, ha 
celebrat que la col·laboració amb els mitjans de la CCRTV 
permetrà a l'Institut assolir el seu objectiu d'apropar la 
ciència als ciutadans i explicar el funcionament de 
l'acadèmia nacional catalana. 'No volem que la gent pensi 
que som quatre savis tancats en un palau meravellós i 
pensant en coses rares, sinó que fem coses que afecten a 
la seva vida quotidiana', ha subratllat.  
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TV3 produirà un documental sobre l´Institut 
d´Estudis Catalans (IEC)  
  
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) coproduiran junts un 
documental que repassarà la història de l'acadèmia 
nacional catalana, que l'any vinent celebra el seu centenari. 
Aquest és un dels principals compromisos d'un acord signat 
aquest dijous entre ambdues institucions, gràcies al qual 
els canals de ràdio i televisió de la corporació pública es 
comprometen a difondre les activitats del centenari, i l'IEC 
els ofereix els seus espais i l'assessorament científic dels 
seus membres. 
L'acord estableix un marc de col·laboració entre la CCRTV i 
l'IEC amb motiu del centenari d'aquest últim, però conté 
també compromisos estructurals amb voluntat de 
continuïtat, més enllà d'aquesta commemoració, va 
informar la institució.   
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La CCRTV se suma al centenari IEC amb una 
programació especial 
 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio se sumaran l'any 
vinent a la celebració del centenari de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) amb una programació especial que inclourà 
reportatges i emissions en directe des de les instal·lacions 
de l'IEC. 
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president de l'IEC, 
Salvador Giner, han signat avui un conveni de col·laboració 
entre els dos organismes que contribuirà a donar a conèixer 
l'activitat d'aquesta centenària institució, fundada el 1907 
per Enric Prat de la Riba. 
 
En el marc d'aquest conveni, l'IEC produirà, amb la 
productora Orbita Max, que dirigeix el periodista Jordi 
Llompart, un documental titulat provisionalment "L'IEC, 
cent anys de ciència i cultura catalanes", sobre la història 
d'aquesta acadèmia nacional catalana i el seu temps. 
 
La producció tindrà una durada d'uns cinquanta minuts i 
s'estrenarà durant la programació de la temporada 2006-
2007 de Televisió de Catalunya, segons que ha informat 
avui l'IEC. 
 
De la seva banda, Catalunya Ràdio retransmetrà, a través 
de Catalunya Música, el concert antològic del centenari, 
previst per a l'1 de juny de 2007, poc abans de la data 
oficial de commemoració del naixement de l'IEC. 
 
També està prevista la producció de dotze reportatges 
radiofònics sobre grans temes d'interès cultural relacionats 
amb l'activitat i les competències de la institució, així com 
deu microespais per a Catalunya Informació inspirats en la 
seva història. 
 
Catalunya Ràdio, a més, ha previst realitzar alguns espais 
de la seva programació des de la Casa de la 
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Convalescència, seu de l'IEC, com és l'emissió de "El matí 
de Catalunya Ràdio", presentat per Antoni Bassas. 
 
L'IEC, de la seva banda, es compromet a facilitar la tasca 
dels serveis informatius de la CCRTV, que recorreran, quan 
ho necessitin, a l'IEC com a institució acadèmica competent 
per emetre dictàmens de validació de la veracitat o no de 
determinades qüestions relacionades amb l'actualitat 
científica. 



Europa Press   21/09/2006 

El IEC y la CCRTV firman un convenio de colaboración 
para seguir los actos del centenario de la institución 
  
    El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), Joan Majó, y el presidente del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, firmaron hoy en 
Barcelona un convenio de colaboración entre ambos 
organismos en el marco del centenario de la institución por 
el que las emisoras públicas harán un seguimiento de la 
efeméride. 
 
   El vicepresidente del IEC y presidente de la Comisión del 
Centenario de la institución, Antoni Riera, señaló que "hacia 
mucho tiempo que deseaba este convenio" que conlleva 
"obligaciones por las dos partes".  
 
   Un total de 1.200 miembros numerarios y las 
infraestructuras "se  ponen al servicio de la televisión y la 
radio, que acepta hacer un seguimiento activo de tipo 
científico del IEC", prosiguió Riera. El marco del centenario, 
según el director de CCRTV, es "la excusa". 
 
   Riera explicó que se trata de una serie de "acuerdos 
puntuales que consisten en programas informativos y 
culturales que harán un segumiento de los actos 
programados" explicó Riera. 
 
   Alguno de los acuerdos son la coproducción de un 
documental sobre los cien años de historia del IEC que 
fundó Enric Prat de la Riba. La producción tendrá una 
duración aproximada de 50 minutos y será estrenada 
durante la programación 2006-2007 de la televisión 
autonómica. 
 
   Por otro lado, Catalunya Ràdio emitirá, a través de su 
emisora Catalunya Música, el concierto antológico del 
centenario que tendrá lugar el 1 de junio de 2007, fecha 
que coincide con la fecha oficial de conmemoración del 
nacimiento del IEC. Además, realizará alguna de sus 
emisiones en el edificio del Instituto durante la celebración 
del centenario. 
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   Gracias a este convenio, el IEC también pondrá a 
disposición de la CCRTV los espacios de su central en 
Barcelona y de sus sedes territorials para la realización de 
actividades científicas, académicas y culturales, tanto para 
actos institucionales y presentaciones de actividades como 
para la realización o gravación de programas. 
 
   Por su parte, el director de la CCRTV, Joan Majó, explicó 
el papel de la televisión pública y recordó que "nosotros no 
sólo somos una radio y una televisión, nosotros somos un 
servicio público". 
 
   Asimismo quiso subrayar la importancia del "servico 
público" de la radio y la televisión: "Tenemos que ser 
capaces de entender la televisión como un servicio del país 
cosa que nadie pone en duda en salud o educación" y, en 
cambio, en los medios de comunicación "parece un servicio 
al político". 
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L'IEC i la CCRTV signen un conveni de col·laboració 
amb motiu del Centenari de l'acadèmia nacional 
catalana  
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, signaran aquest 
dijous un conveni de col·laboració entre les empreses i les 
emissores i canals de ràdio i de televisió de la CCRTV i 
l'IEC, amb motiu de la commemoració del Centenari de 
l'acadèmia nacional catalana, fundada l'any 1907 per Enric 
Prat de la Riba.  
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L'IEC i la CCRTV signen un conveni de col·laboració 
per seguir els actes del centenari de la institució  
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, han signat avui a 
Barcelona un conveni de col·laboració entre els dos 
organismes en el marc del centenari de la institució pel qual 
les emissores públiques faran un seguiment de l'efemèride. 
 
El vicepresident de l'IEC i president de la Comissió del 
centenari de la institució, Antoni Riera, ha assenyalat que 
"feia molt temps que desitjava aquest conveni" que 
comporta "obligacions per les dues bandes".  
 
Un total de 1.200 membres numeraris i les infraestructures 
"es posen al servei de la televisió i la ràdio, que accepta fer 
un seguiment actiu de tipus científic de l'IEC", ha 
prosseguit Riera. El marc del centenari, segons el director 
de CCRTV, és "l'excusa". 
 
Riera ha explicat que es tracta d'una sèrie d'"acords 
puntuals que consisteixen en programes informatius i 
culturals que faran un seguiment dels actes programats" ha 
explicat Riera. 
 
Algun dels acords són la coproducció d'un documental sobre 
els cent anys d'història de l'IEC que va fundar Enric Prat de 
la Riba. La producció tindrà una durada aproximada de 50 
minuts i serà estrenada durant la programació 2006-2007 
de la televisió autonòmica. 
 
D'altra banda, Catalunya Ràdio emetrà, a través de la seva 
emissora Catalunya Música, el concert antològic del 
centenari que es farà l'1 de juny de 2007, data que 
coincideix amb la data oficial de commemoració del 
naixement de l'IEC. A més, farà alguna de les seves 
emissions a l'edifici de l'Institut durant la celebració del 
centenari. 
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Gràcies a aquest conveni, l'IEC també posarà a disposició 
de la CCRTV els espais de la seu central a Barcelona i de les 
seves seus territorials per a la realització d'activitats 
científiques, acadèmiques i culturals, tant per a actes 
institucionals i presentacions d'activitats com per a la 
realització o gravació de programes. 
 
Per la seva banda, el director de la CCRTV, Joan Majó, ha 
explicat el paper de la televisió pública i ha recordat que 
"nosaltres no només som una ràdio i una televisió, 
nosaltres som un servei públic". 
 
Així mateix ha volgut subratllar la importància del "servei 
públic" de la ràdio i la televisió: "Hem de ser capaços 
d'entendre la televisió com un servei del país cosa que 
ningú posa en dubte en salut o educació" i, en canvi, en els 
mitjans de comunicació "sembla un servei al polític". 
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Acord de col·laboració entre la CCRTV i l'IEC amb 
motiu del centenari de la institució acadèmica 
 
El dens calendari de les activitats culturals previstes a 
Catalunya per als pròxims mesos té una data marcada amb 
retolador. Ens referim al 16 d'octubre, dia en què 
s'inauguraran al Palau de la Música Catalana els actes de 
celebració del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans. Per 
aquest motiu, aquest matí, el seu president, Salvador 
Giner, i la cúpula directiva de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, encapçalada per Joan Majó, han acordat 
establir un règim de col·laboració per garantir la rellevància 
pública que es vol atorgar als actes d'aquest centenari. 
 
L'Institut d'Estudis Catalans i la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió han firmat un acord de col·laboració amb 
motiu de la commemoració del centenari de l'acadèmia 
nacional catalana. 
 
Gràcies al conveni, la CCRTV donarà a conèixer el centenari 
de l'Institut d'Estudis Catalans, que des del 16 d'octubre 
fins al desembre del 2007 inclourà 370 activitats. El 
president de l'IEC ha destacat que l'acord anirà més enllà 
del centenari i que afavorirà la projecció ciutadana i cívica 
de l'acadèmia. 
 
L'IEC i Televisió de Catalunya coproduiran un documental 
sobre els 100 anys d'història de l'Institut. Catalunya Ràdio 
emetrà dotze reportatges especials sobre l'IEC i Catalunya 
Informació, deu microespais relacionats amb la història de 
l'Institut. Catalunya Música transmetrà el concert antològic 
del centenari de l'institut, previst per l'1 de juny del 2007.  
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L'IEC i la CCRTV signen un conveni de col·laboració 
per seguir els actes del centenari de la institució  
 
El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president de l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, han signat avui a 
Barcelona un conveni de col·laboració entre els dos 
organismes en el marc del centenari de la institució pel qual 
les emissores públiques faran un seguiment de l'efemèride.  
 
El vicepresident de l'IEC i president de la Comissió del 
centenari de la institució, Antoni Riera, ha assenyalat   
que "feia molt temps que desitjava aquest conveni" que 
comporta "obligacions per les dues bandes".  
 
Un total de 1.200 membres numeraris i les infraestructures 
"es posen al servei de la televisió i la ràdio, que accepta fer 
un seguiment actiu de tipus científic de l'IEC", ha 
prosseguit Riera. El marc del centenari, segons el director 
de CCRTV, és "l'excusa".  
 
Riera ha explicat que es tracta d'una sèrie d'"acords 
puntuals que consisteixen en programes informatius i 
culturals que faran un seguiment dels actes programats" ha 
explicat Riera.  
 
Algun dels acords són la coproducció d'un documental sobre 
els cent anys d'història de l'IEC que va fundar Enric Prat de 
la Riba. La producció tindrà una durada aproximada de 50 
minuts i serà estrenada durant la programació 2006-2007 
de la televisió autonòmica.  
 
D'altra banda, Catalunya Ràdio emetrà, a través de la seva 
emissora Catalunya Música, el concert antològic del 
centenari que es farà l'1 de juny de 2007, data que 
coincideix amb la data oficial de commemoració del 
naixement de l'IEC. A més, farà alguna de les seves 
emissions a l'edifici de l'Institut durant la celebració del 
centenari.  
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Gràcies a aquest conveni, l'IEC també posarà a disposició 
de la CCRTV els espais de la seu central a Barcelona i de les 
seves seus territorials per a la realització d'activitats 
científiques, acadèmiques i culturals, tant per a actes 
institucionals i presentacions d'activitats com per a la 
realització o gravació de programes.  
 
Per la seva banda, el director de la CCRTV, Joan Majó, ha 
explicat el paper de la televisió pública i ha recordat que 
"nosaltres no només som una ràdio i una televisió, 
nosaltres som un servei públic".  
 
Així mateix ha volgut subratllar la importància del "servei 
públic" de la ràdio i la televisió: "Hem de ser capaços 
d'entendre la televisió com un servei del país cosa que 
ningú posa en dubte en salut o educació" i, en canvi, en els 
mitjans de comunicació "sembla un servei al polític".  
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Anaielsexefeble
Ana Obregón estrena a Antena 3 TV la sèrie ‘Ellas y el sexo débil’,
on cinc dones enganyades clamen venjança contra el sexe masculí

Redacció
BARCELONA

Cinc dones descobreixen al-
hora que els seus respectius
homes les enganyen. Enfu-
rismades, decideixen tren-
car les seves relacions sen-
timentals i començar una
nova vida. Aquest és el punt
de partida d’Ellas y el sexo
débil, la sèrie amb què
aquest vespre Ana G. Obre-
gón certificarà el seu pas de
TVE a Antena 3 TV i enter-
rarà definitivament el seu
paper de cangur-striper
d’Ana y los siete.

Cal recordar que la marxa
de TVE d’Obregón, històri-
cament vinculada a la cade-
na pública, no va ser preci-
sament cordial. Al contrari,
la decisió de Star Line, pro-
ductora d’Ana y los siete,
d’emetre quatre episodis
més de la sèrie sense la par-
ticipació de la seva principal
protagonista –a la qual feien
morir en accident d’avió en
plena lluna de mel– va en-
cendre una polèmica que ha
acabat amb la sortida
d’Obregón de TVE.

Creadora i protagonista
Com ja va passar en la sèrie
precedent, Ana Obregón és
la principal creadora i su-
pervisora d’aquest nou pro-
ducte, a més de ser-ne la
principal protagonista, en
aquest cas la comtessa
Carla de Viñacorta, una
dona de bona família acos-

tumada a tenir tot el que de-
sitja al preu de consentir les
banyes que li posa el seu
marit. Però un dia, enmig
d’una festa a la qual assis-
teix George Bush, decideix
trencar la relació i, aprofi-
tant la meitat de mansió
que li pertoca, muntar un
hotel apte només per a
dones enganyades. Allà hi
faran cap una peixatera
–Teté Delgado–, una papa-
razzi enamorada d’un tore-
ro –Beatriz Rico– i una
exmonja sexòloga –María
Barranco–. Elles i els seus
ex centraran l’acció, on no
faltaran equívocs, embolics,

baralles i, fins i tot, un pre-
sumpte assassí que ronda
Obregón.

Més comèdia familiar
Venuda en un primer mo-
ment com la versió espa-
nyola de Sexo en Nueva
York, la nova producció fi-
nalment tindrà la forma de
sèrie familiar, on no faltaran
aspectes de comèdia. Així,
el majordom haurà d’aten-
dre a la vegada la part de la
mansió reconvertida en
hotel i la que serveix de re-
sidència a Mario –Luis Fer-
nando Alves–, ex d’Ana
Obregón en la ficció.

D
illuns es va donar
una ofensiva de fic-
ció televisiva. Això és

bo. Tanta tonteria amb re-
ality shows que s’imiten
buscant la novetat en la ni-
mietat, calia que es pre-
sentessin noves ofertes de
sèries.

Ara el problema el té el
televident per saber què
mira o què grava (gravar
no és la solució: després
no tens prou temps de visi-
onar-ho tot i els capítols es
van acumulant; és la nova
feinada de la societat me-
diàtica).

Es va estrenar Mar de
fons (primerament batejat
com a Gratacels), en què
per fi algú ha descobert
Tània Sàrrias com a actriu.

Igualment, La 2 va des-
fer un dels enigmes més

complicats que hi havia
fins ara: què li va passar a
la sèrie Mujeres, d’Almodó-
var, perquè desaparegués
del mapa (¿Triangle de les
Bermudes? ¿Oblit desafor-
tunat? ¿Poca confiança en
un director que no para
d’encomanar-se a les ver-
ges? Qui sap).

El cas és que Mujeres ja
ha arribat a la pantalla i se
li ha de donar una fase de
rodatge per entrar-hi ple-
nament.

Per si de cas amb aques-
tes dues sèries no n’hi
havia prou, també Cuatro
va estrenar El mundo de
Chema (barreja entre co-
mèdia i sitcom, amb la no-
vetat de la paròdia incor-
porada, element que no
s’havia proposat mai pel
que fa al seu protagonista).

Davant de tanta ofensiva
de ficció d’estrena, tampoc
s’ha d’oblidar la perpètua i
exitosa C.S.I. Miami, que no
es deixa trepitjar.

Els dilluns a la nit es
consoliden com a recep-
tors de les apostes de fic-
ció (també s’ha de conside-
rar el llargmetratge que
s’emet per Tele-5), i els
programes de no-ficció
com ¡Mira quién baila!
i El rondo (aquest no és
de ficció, però les discussi-
ons que s’hi destapen, gai-
rebé) s’hauran d’esforçar
per no perdre presència de
pantalla.

La
mirada
Joan
Tharrats

Ofensiva
de ficció

Per fi algú
ha descobert
Tània Sàrrias
com a actriu

Més mèdia
Difusió cultural
L’IEC i la CCRTV signen un
conveni de col·laboració.
L’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV),
signaran demà un conveni de
col·laboració amb motiu del
centenari de la institució lin-
güística, fundada el 1907 per
Enric Prat de la Riba. Aquest
conveni establirà un marc de
col·laboració entre les dues
entitats durant tot el període
de celebració del centenari,
que s’obrirà el 16 d’octubre
amb una sessió inaugural al
Palau de la Música Catalana.

Televisió
Tele 5 contraprograma i can-
via de dia ‘Desafío bajo cero’.
Tele 5 va emetre ahir la sego-
na entrega del concurs Desa-
fio bajo cero, presentat per

Manuel Fuentes, tot i que en
principi el seu dia d’emissió
era avui dimecres. Els resul-
tats obtinguts el dia de l’estre-
na, un 19, 2 per cent de quota
de pantalla, i l’estrena aquest
vespre a Antena 3 TV d’Ellas y
el sexo débil, haurien fet deci-
dir els responsables de Tele-5
a canviar de dia el programa
de patinatge i contraprogra-
mar avui amb la sòlida pro-
posta d’Hospital Central.

Un concurs promou el desen-
volupament de projectes em-
presarials. La Xarxa de Televi-
sions Locals (XTVL) estrena
demà el concurs Generació
XXI, un espai que promou els
projectes empresarials inno-
vadors. Presentat per Manuel
Campo Vidal, el programa en-
frontarà tres emprenedors
que hauran de defensar els
seus projectes de negoci. Una
caixa negra per a cotxes, un
servei a domicili de perruque-
ria canina i un complex hote-
ler en una casa rehabilitada
seran les primeres propostes.
El primer programa serà emès
dijous a la nit a L’Hospitalet
TV, TV Mataró, Canal Terrassa
i Vilafranca TV, mentre que
BTV l’emetrà de matinada. La
resta de canals que integren la
XTVL emetran Generació XXI
al llarg del cap de setmana.

El programa de Manuel
Fuentes canvia de dia ■ TELE-5

Audiències Catalunya
Dilluns, 18 de setembre del 2006

PROGRAMES MÉS VISTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

T-5
T-5
TV3
A 3 TV
T-5
TV3
TV3
TV3
TVE-1
T-5

C.S.I. Miami
C.S.I. Nueva York
Mar de fons
Noticias 2
OT: el casting
El cor de la ciutat
Telenotícies vespre
Telenotícies migdia
¡Mira quien baila!
C.S.I.

866.000
702.000
610.000
599.000
573.000
497.000
473.000
467.000
464.000
447.000
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Ana Obregón estrena aquest vespre la sèrie ‘Ellas y el sexo débil’ ■ ANTENA 3 TV

Les filtracions interessades
del projecte d’Ellas y el sexo
débil apuntaven que Obregón
havia creat una versió castis-
sa de l’aclamada Sexo en
Nueva York. Un cop coneguda
la sèrie, res fa pensar que es
tracti d’això, sinó que més
aviat cal buscar en producci-
ons com Mujeres desespera-
das i, fins i tot, en alguns as-
pectes, Señora presidenta els
principals bancs d’inspiració
on Obregón i el seu equip
s’han dirigit a l’hora de donar

‘Sexo en Nueva York’? Res a veure
forma a la nova producció.

Clar que una cosa són les
intencions i una altra els re-
sultats. No fa ni mig any que
TVE estrenava la sèrie Con
dos tacones intentant aprofi-
tar la tirada de Mujeres des-
esperadas, i l’invent no va
aguantar gaire. Pel que pugui
passar, Ana Obregón afirma
ara que la nova sèrie no s’as-
sembla gens a Mujeres deses-
peradas ni a Sexo en Nueva
York. L’última paraula, però,
és de l’espectador.
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L'IEC i la CCRTV signen un conveni de col·laboració 
amb motiu del Centenari de l'acadèmia nacional 
catalana  
  
Barcelona.- El director general de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, signaran 
aquest dijous un conveni de col·laboració entre les 
empreses i les emissores i canals de ràdio i de televisió de 
la CCRTV i l'IEC, amb motiu de la commemoració del 
Centenari de l'acadèmia nacional catalana, fundada l'any 
1907 per Enric Prat de la Riba.  



Comunicació 21    20/09/2006 

La CCRTV i l’IEC signen un conveni de col·laboració 
amb motiu del Centenari de l’Acadèmia Nacional 
Catalana  
 
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió (CCRTV) firmaran un conveni de 
col·laboració amb motiu del centenari de l’Acadèmia 
Nacional Catalana. El proper dia 21 de setembre els 
responsables de les dues corporacions signaran aquest 
acord que s’estendrà durant tota la celebració del centenari 
de l’IEC, que començarà el proper 16 d’octubre i acabarà a 
finals de 2007.  
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MITJANS ASSISTENTS A L’ACTE DE SIGNATURA DE L’ACORD ENTRE L’IEC I 
LA CCRTV 
 
Sala Puig i Cadafalch, Barcelona 
Dijous, 21 de setembre del 2006 
 
 
 

1. Catalunya Ràdio Eva Compte 

2. TV3 Mireia Bartomeus  

3. TV3 Josep Argemí (càmera) 

4. ACN Núria Pelàez 

5. Europa Press Montse Bros 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, 21 de setembre del 2006 
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