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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots, s'obri la sessió.

I.1) Pregunta RGE núm. 2218/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a l'obertura d'una oficina de la
CAIB a Brussel•les.

L'absència del Sr. Ramon Orfila fa que decaigui la pregunta
que hi havia, i com que el Sr. Ramon Orfila havia de defensar
també la proposició no de llei del Grup Parlamentari sobre
matriculació de vehicles amb motor..., és veritat, tens raó,
llavors hem demanat substitucions.

Passarem, si no tenen cap inconvenient al punt tercer, que
és el debat de la memòria anual del Consell Assessor de RTVE.
Hi ha cap inconvenient que es faci així? Si no hi ha cap
inconvenient passarem, idò, al tercer punt.

En primer lloc, hi ha substitucions?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Pere Sampol substitueix el Sr. Mateu Morro.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Carles Cañellas el Sr. Gabriel Cañellas.

III.- Escrit RGE núm. 2218/95, debat de la memòria anual
del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears de l'any 1994.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament passam al debat de la memòria anual de l'any
1994 del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears. Jo
deman que venguin a prendre possessió aquí el president, o els
qui vulguin, per prendre la paraula. Sr. Bartomeu Binimelis, em
pareix que és el president, no?

Se suspèn la sessió durant 10 minuts fins que arribi l'anterior
president del Consell Assessor, el Sr. Maties Garcias, perquè
ens pugui explicar la memòria, si els pareix bé. 

Senyors diputats, recomença la sessió, i com que ja tenim a
l'anterior i a l'actual president, per acord del mateix Consell
Assessor de RTVE, donarem la paraula a l'anterior, el Sr.
Maties Garcias, perquè expliqui la memòria anual del Consell
Assessor de RTVE a les Illes Balears, té la paraula el Sr. Maties
Garcias.

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

Bon dia, efectivament, aquesta compareixença té
caràcter un poc extraordinari o singular, el fet que
actualment compareixen aquí, avui, dues persones en
representació del Consell Assessor quan allò que
correspondria seria que només hi hagués el president en
funcions. Ara, aquesta compareixença, com bé saben, agafa
en un moment en què fa just una setmana s'ha produït el
canvi de presidència en aquest mateix parlament i
presentam una memòria, la de l'any 94, que se centra en una
etapa en que l'actual president, el Sr. Binimelis, ni tan sols
era present dins aquell Consell Assessor, i jo era el president
durant bona part de l'any 94. Recordaran vostès que va esser
pel maig de l'any 94 quan, en funció del Reglament, es va
fer la preceptiva elecció de president, i en aquells moments,
fruit de la votació que es va produir en el si del Consell
Assessor, vaig sortir elegit president, per un any, d'aquell
organisme. Aquesta presidència s'ha prolongat fins al final
del mandat ja que pràcticament coincidia el final del mes de
maig amb l'acabament de les funcions d'aquell organisme,
atesa la convocatòria d'eleccions per renovar aquesta
cambra, i per tant, atesa la renovació que correspondria a la
composició del Consell Assessor. Una renovació que s'ha
produït recentment, com deia.

Vostès ja coneixen quines són les funcions del Consell
Assessor i quina és la feina. Dic que coneixen les funcions
perquè hi ha una llei, hi ha un reglament aprovat ja fa anys
per aquesta mateixa cambra que està en vigor i que regeix
el funcionament i tota la dinàmica de feina que va
desenvolupant aquest consell assessor. Per una altra banda,
tenen constància de la feina feta per dues vies, una per la
presentació de la memòria que anualment es fa una vegada
tancat l'any natural de tasca feta pel Consell Assessor, i per
les successives compareixences del president, que en
aquells moments ocupa la màxima representació del Consell
Assessor, les compareixences en aquestes comissions
d'assumptes institucionals. Jo mateix l'any passat, també al
mes d'octubre, ja vaig comparèixer aquí, vàrem tenir ocasió
de fer un debat a moments bastant llarg i bastant detallat de
la feina que havia correspost a l'any 93. Ara presentam la de
l'any 94, un any en que hi ha diverses feines fetes a destacar,
i un any en què la feina del Consell Assessor ha estat
emmarcada, per una banda, per unes notícies, uns fets
destacables que han afectat o dels quals ha estat
protagonista tant Televisió Espanyola com Ràdio Nacional
d'Espanya. Em refereix al fet que durant aquest any 1994 ha
estat quan s'han commemorat els quinze anys de presència
diària d'un informatiu de Televisió Espanyola a Balears. Em
refereix, també, al fet que durant aquest any Ràdio Nacional
d'Espanya ha posat en marxa algun tipus de programació
nova i bastant innovadora, com el fet d'una Ràdio Nacional
tot notícies, on també l'actualitat de les Illes Balears hi té
uns moments de presència, de desconnexió, i un any on
s'han inaugurat instal•lacions noves a la Serra d'Alfàbia per
garantir una millor, no una total, cobertura de la freqüència
modulada de Ràdio Nacional. És clar, tot això és la feina
que ha fet Ràdio Televisió Espanyola, no la feina que ha fet
el Consell Assessor, però efectivament el Consell Assessor
hi ha estat relacionat, ha tengut una presència destacada,
com a mínim, en aquests fets, en aquestes innovacions, o en
aquestes commemoracions.
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Per una altra banda, quines són, resumint, perquè vostès ja
tenen la memòria, fa mesos que és en aquesta cambra i en tot
cas ja han vist que hi ha totes les actes de les dues comissions
que han actuat més tota una sèrie de documents, cartes,
missives i altres comunicacions que ha generat l'activitat del
Consell Assessor, per tant, resumint, quines són algunes de les
feines que s'han fet durant aquest temps? Jo destacaria algunes
coses, per una banda la continuïtat de determinats estudis que
s'estan fent ja des de fa anys, em refereix a l'estudi d'audiència
tant de Televisió Espanyola com, a partir del 94, de Ràdio
Nacional d'Espanya, és un estudi en marxa que s'està fent amb
informes mensuals que arriben al Consell Assessor. I per una
altra banda, l'any 94 es varen aprovar les bases tècniques per a
un estudi de minutatge i de continguts de les informacions que
generen aquests dos mitjans de comunicació pública. Per una
altra part, el Consell Assessor ha tengut participació en unes
peticions que s'han fet davant l'organisme Retevisión, perquè,
per una banda, la cobertura de determinats espais de les Illes
Balears on no arriba amb perfecció el senyal televisió o la
cobertura de Ràdio Nacional, sigui atesa, i per una altra banda
perquè, i això és notícia aquests dies a la premsa, es retirin
determinades  instal•lacions ja molt antigues i fora d'ús, a
damunt El Toro fent pinya amb altres entitats o altres
institucions que també ho havien sol•licitat.

També trobaran constància que durant aquest any s'havia
sol•licitat, en algun moment, que fos possible tenir una
connexió directa de senyal televisió entre totes les Illes i el
centre de Palma, per poder tenir una comunicació més directa,
més ràpida, i per tant uns informatius de més qualitat. És veritat
que això és una petició feta però que no s'ha aconseguit del tot,
només ha funcionat en alguns moments molt concrets, però és
una petició, en tot cas, de la qual hi ha constància que va fer el
Consell Assessor, com també -i això ja és un fet més, diríem,
polític, no tant tècnic- que la majoria del Consell Assessor va
aprovar i, a partir d'aquí varen sortir dues cartes, una adreçada
al director general de Radio Televisió Espanyola, el Sr. García
Candau, i una altra adreçada a qui aleshores era president de la
Comunitat Autònoma, sol•licitant-los que, de cara a garantir un
futur millor quant a programació, quant a continuïtat de feina
del centre de Televisió i del centre de Ràdio Nacional a les Illes
Balears, es pogués aconseguir un acord de col•laboració entre
ambdues institucions a fi que, posant els mitjans necessaris es
tengués una cobertura informativa i de programació més ampla
i de més qualitat que no hi ha ara. Vàrem tenir resposta, amb
una carta atenta, del Sr. García Candau responent que aquest fet
podria ser estudiat -i recordem que el Sr. García Candau s'havia
desplaçat en alguna altra ocasió a Balears, sembla que per
iniciar aquestes converses; ara, de part del Govern de la
Comunitat Autònoma no vàrem tenir cap resposta,  no vàrem
saber si la petició havia estat considerada en cap moment.

Bé, aquesta és un poc, en resum, la feina que s'ha anat
fent, la feina de la qual tenen constància, una feina feta amb
un pressupost de 6.500.000 pessetes que permeten el
funcionament general de tot el Consell Assessor, i una feina
que es fa -i això els ho he de dir, senyores i senyors
diputats- que es fa amb bona voluntat, amb desig de
perfecció, però que també voldria que constàs en aquesta
cambra, que sàpiguen que tenim sobretot la dificultat que,
així com funciona el Consell Assessor, així com es
retribueix la feina que fan els consellers que hi participen,
tenim la dificultat, dic, que la gent sobretot de les illes
d'Eivissa i de Menorca pugui participar amb plenes
garanties, amb plena satisfacció de part seva, perquè així ho
expressen contínuament a les reunions: resulta que venir a
unes sessions d'aquestes, per a ells els és fins i tot
perjudicial des del punt de vista econòmic, i llavors tenim
un cert, a vegades, no sempre però a vegades, un cert
absentisme ateses aquestes dificultats.

Jo no sé en la nova etapa d'aquests quatre anys que hi ha
per endavant del Consell Assessor com es plantejaran
aquestes qüestions, però segurament a la Cambra arribaran
peticions concretes per reformar algunes coses ja sigui del
reglament, ja sigui del funcionament des del punt de vista
pressupostari o del funcionament diari d'aquest organisme
en el qual feim feina tretze persones elegides per aquest
mateix parlament i que, per tant, com que existeix i té una
funció ben clara i específica, voldríem que fos una aportació
al funcionament de la vida de la Comunitat Autònoma i la
vida d'aquesta societat i d'aquest país que fos fructífera i que
fos positiva. Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maties Garcías. Intervencions? Per part del
Grup Mixt, em sembla que no hi és. Per consegüent passam
al Grup Parlamentari Esquerra Unida, Sr. Josep Ignaci
Portella. Té un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i vull agrair la
presència del responsable del Consell Assessor en aquesta
comissió. Per començar és un preliminar que feim a totes les
comissions, a les que hi entram, de recordar que el nostre
grup polític és la primera vegada que té representació en
aquest parlament i que jo mateix, en aquest sentit, també, i
açò incideix en la qüestió que no hi ha hagut cap
representant d'Esquerra Unida dins el Consell Assessor en
aquest període de memòria que anam a veure avui. No dic
açò per al•legar ignorància, sinó per argumentar innocència
a l'hora de fer una valoració de la memòria o a l'hora de fer
una valoració del tema del Consell Assessor.
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L'existència mateixa d'un consell assessor és l'existència
mateixa d'un ens territorial de Televisió Espanyola a Balears,
però que és de titularitat estatal i actua en aquestes illes donant
una programació durant un temps determinat de la franja
horària de televisió. La missió deu ser reflectir la realitat
política, cultural, social, econòmica d'aquestes illes i, en tot cas,
la valoració a la memòria, més que l'enquesta sobre seguiment,
l'enquesta sobre el control del minutatge, hauria de ser també
una valoració política de com es fa, de com es transparenta la
realitat social, econòmica i cultural de les illes per Televisió
Espanyola a Balears, al centre emissor a Balears. En aquest
punt jo crec que podríem esperar o podríem demanar una major
implicació de la memòria a l'hora de reflexionar, de valorar
aquesta qüestió.

Pel que fa a televisió, després de commemorar els quinze
anys d'emissions diàries, que ja s'ha dit, crec que hauríem de
convenir que la programació d'un informatiu de 30 minuts el
migdia i d'un segon informatiu més curt els fosquets, és una
franja horària bastant esquifida, bastant pobra per poder abastar
aquesta realitat. Només a títol d'anècdota, fa 100 dies que es
van constituir els consells insulars, el parlament va constituir
les noves institucions autonòmiques i durant aquests 100 dies,
com a representant d'un partit a Menorca, Esquerra de Menorca,
he pogut gaudir d'una opinió de deu segons, deu segons durant
100 dies per donar l'opinió d'Esquerra de Menorca sobre
qüestions de Menorca. 

Amb açò que ningú no s'apuri, que ningú no s'engani, no
vull treure aquí la qüestió del minutatge, del seguiment i control
del minutatge que es dedica a cada partit polític perquè seria un
debat llarg i difícil i tampoc estic en condicions d'encetar
referint-me a les emissions de Televisió Espanyola a Balears,
però sí que crec que ens posaríem d'acord en reconèixer la falta
d'una major programació que doni coneixement de la realitat
d'aquestes illes i que també, a través del Consell Assessor, a
través del parlament, reclamar, reivindicar, instar aquest
augment de programació que crec que és necessari, perquè si la
desconnexió del fosquet va permetre millorar, ampliar l'oferta
en un moment donat, no hem de recordar que aquesta ampliació
venia produïda després que s'anulassin, que es llevassin els
programes Magatzem que es feien els migdies i que, al no ser
programes informatius, permetien una major creativitat, una
major llibertat creativa i abastaven una sèrie d'aspectes de la
realitat de les illes que els programes informatius, lògicament,
pel fet d'estar condicionats a l'emissió diària de notícies, no
poden reflectir. Jo crec que açò va ser un greuge, una pèrdua
important que no s'ha recuperat i que ha de ser un dels objectius
principals d'aquest parlament i, en aquest cas, del Consell
Assessor de Televisió Espanyola, de fer-lo arribar allà on sigui.

Vostè ja ha dit que s'han posat, per carta, amb contacte
tant amb el govern com amb el Sr. García Candau. Del
govern ha dit que no ha tingut resposta; del Sr. García
Candau la resposta que jo he interpretat ha estat de bones
intencions, però sense cap resultat positiu, i crec que és
necessari un compromís de major reivindicació davant
aquesta qüestió i, a més, no hem de deixar de pensar que és
possible que barati la direcció de Televisió Espanyola prest
i, davant aquesta possibilitat, potser que haguem de
començar una altra vegada tota una sèrie de reivindicacions
o tràmits per ampliar l'oferta televisiva pública a les Balears,
pròpia, perquè si el nivell d'autogovern, d'autonomia d'una
comunitat autònoma s'hagués de mesurar per l'horari
televisiu que té, i ningú no dubta del poder de la televisió
com a mitjà de comunicació, de formació i de creació
d'opinió, si ho haguéssim de mesurar per aquesta franja
horària tots arribaríem a la conclusió que l'autonomia balear
no arriba a uns mínims exigibles. Per açò, qualsevol
iniciativa que tengui com a objectiu aquesta recerca
d'ampliació de canals per a la normalització lingüística i
cultural de les illes també és positiva i que s'hauria
d'impulsar des del parlament.

És cert que s'ha donat, indirectament, aquesta capacitat
de la televisió per impulsar un procés de normalització
lingüística i cultural, però s'ha donat de forma miraculosa a
través de la recepció a Balears dels canals TV3 i Canal 33,
els canals catalans que arriben de rebot a Balears, no tant
per la preocupació de les institucions com per la
preocupació d'entitats privades com són Voltor a Mallorca
o El Mussol a Menorca, que fan possible que arribin en una
situació un poc així, no? De totes maneres, les recents
notícies -va aparèixer ahir o despús ahir a la premsa- de la
celebració d'un aniversari de l'arribada d'aquestes emissions,
van posar damunt la taula una possibilitat d'arribar a un
acord amb la televisió catalana per un espai comunicacional
de televisió en comú, per una connexió amb la televisió
catalana i una desconnexió. 

Nosaltres creim -ja sé que no fa referència a aquesta
memòria, però ja que parlam d'aquest tema crec que és una
qüestió que es podria posar damunt la taula i que creim que
sí, fer una valoració sobre aquesta possibilitat, des
d'Esquerra Unida veim com a positiva aquesta possibilitat
d'ampliar a través de Televisió Catalana, nosaltres creim
que és un espai cultural i lingüístic comú i que permet
aquesta possibilitat de fer camí també, no  només amb
Televisió Espanyola, sinó fer camí també en aquest sentit.
Crec que és una qüestió que s'ha de plantejar sobre la taula
i que s'ha de reflexionar i arribar a conclusions. Ja sé que hi
ha una proposta presentada sobre la creació d'una televisió
autonòmica, que l'ha presentada un altre grup, per açò
deixaré que l'altre grup, si troba que és necessari introduir-la
en aquesta reunió que ho faci, però davant les possibles
impossibilitats de la implantació d'aquesta televisió pròpia,
que donaria un debat molt més llarg, crec que sí, que un
camí com el que aquests dies s'ha plantejat, ha de ser
considerat amb tota la importància que té.
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Respecte a la memòria, un altre extrem que crec que hauria
d'interessar-nos és la presència de les illes menors. Fixin-s'hi
bé: no gaire minutatge per partits polítics, gaire minutatge a
illes menors. El tema de les illes menors per un representant
que a més ho és per una illa menor és important, i no podem
creure que els minutatges vagin en funció de les notícies que es
generen a una o altra, sinó en funció de la realitat de cada illa,
i m'agradaria saber el seguiment que es fa de la presència de les
illes menors en els programes de televisió en el centre emissor
de Balears.

I tampoc no podem obviar, crec, la qüestió de Ràdio
Nacional, perquè és natural que televisió sigui el tema estrella
d'aquestes compareixences, però la qüestió de Ràdio Nacional,
tant ona mitja com freqüència modulada, no la podem obviar,
perquè si bé és cert que sembla ser que vostè ha dit que s'han
fet passes positives per una cobertura més i millor de les
emissions de Ràdio Nacional, jo he de dir que açò és un
problema etern i que a Menorca hi ha una gran part del territori
de Menorca que no arriba de cap manera el senyal ni tan sols el
senyal d'ona mitja, no només ja el de freqüència modulada i
clar, aquest problema quan es planteja, jo supòs que altres
comissions anteriors li hauran plantejat igual, quan es planteja
any rera any vol dir que és un problema no resolt, i el
problemes no resolts s'han d'impulsar a la resolució d'una forma
efectiva, perquè açò després repercuteix en el fet que les
emissions de Ràdio Nacional, la programació de Ràdio
Nacional respecte de les illes també té poca incidència les
notícies, la informació, la realitat que generen les illes menors,
i és un cercle viciós en aquest sentit, perquè la poca cobertura
implica una poca preocupació per adornar-se'n d'aquesta
qüestió.

També he de dir que les instal•lacions, com vostè ha dit, de
dalt del Toro s'han desmantellat fa unes poques setmanes;
també és una qüestió que em sembla que arrossegam des de fa
anys infinits, d'anys i anys, i bé, almanco d'alguna solució
podrem demostrar satisfacció i expressar-la aquí; jo pens que
amb aquest fet, el fet del desmantellament de les instal•lacions
ja carpentagòniques de dalt del Toro sí que podem manifestar
la nostra satisfacció, que és una de les coses que sí que s'ha
aconseguit de diversos punts que es veu que es vénen
arrossegant any rera any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella, ha acabat? Gràcies, Sr. Portella. Sr.
Maties Garcias.

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

Bé, he de dir, Sr. Portella, que coincidesc amb el fons de
les seves preocupacions i crec que no només és una
coincidència meva, sinó de pràcticament tothom dels
representants del Consell Assessor. Ho dic perquè quan
vostè fa referència que hi  ha una franja senzilla, una franja
molt petita d'horari dins televisió o quan fa referència que
Ràdio Nacional no és ben captada a la totalitat de Menorca
o a Eivissa, també podríem dir que són qüestions que han
anat sorgint al llarg de totes les reunions, pràcticament de
totes les reunions que ha tengut el Consell Assessor a les
quals, per cert, participa sempre el delegat territorial de
Ràdio-Televisió Espanyola a Balears. I clar, hem de tenir en
compte una cosa, però, que el Consell Assessor no té
capacitat de decisió ni de gestió, simplement de fer arribar
aquestes peticions i aquestes sol•licituds, després ja serà
l'organisme pertinent, moltes vegades la mateixa Ràdio-
Televisió Espanyola o a vegades algun altre organisme
públic com Retevisión en aquests moments, que haurà de
prendre les decisions oportunes.

Jo voldria que si aquesta preocupació per tantes coses
que afecten la correcta i la bona cobertura d'aquestes dues
emissores estatals és una preocupació real, que també
tengués repercussió en el parlament i a posta jo crec que
això que feim avui és positiu, que no es perdi l'enllaç que hi
ha d'haver sempre entre el Consell Assessor i els diferents
grups parlamentaris. Ho dic perquè, com que el Consell
Assessor és un organisme merament consultiu o de fer un
seguiment per anar plantejant aquestes peticions, aquestes
qüestions, més força tendran aquestes peticions i aquestes
qüestions si vénen també amb el suport o si es produeixen
també en el sí del parlament i, evidentment, d'altres
institucions de govern d'aquí.

De tota manera, bé, hi ha una sèrie de coses a dir;
respecte d'altres emissores de televisió o de ràdio que no
siguin les estatals, Televisió Espanyola o Ràdio Nacional,
no hi tenim cap empriu, no hi entram per res, perquè per
definició les nostres funcions queden limitades i concretades
dins el camp de Ràdio Nacional d'Espanya i Televisió
Espanyola a les Illes Balears, per tant altres televisions o
ràdios, encara que siguin de titularitat pública, no hi podem
entrar, no hem de dir res, ja haurà de venir el debat per
altres instàncies.

I, per una altra part, també és just dir que aquesta petita
franja que retreim d'atenció que té, per exemple, Televisió
Espanyola a Balears, aquesta petita franja és ver que en
moments concrets i com a innovació, a partir del 1994 s'ha
anat ampliant. Segurament molts de vostès ho recordaran,
que hi va haver una retransmissió d'aquelles jornades de
debat parlamentari sobre l'estat de la comunitat autònoma o
també poden recordar altres desconnexions específiques per
programes diríem de contingut més cultural o social. És
clar, això demostra que tècnicament és possible fer-ho i que
s'ha produït a moments concrets i puntuals; per tant, també
com a reflexió podríem dir que és una experimentació d'uns
camins nous que es podrien obrir si es prenien les decisions
polítiques pertinents. 
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I era això que volíem plantejar, evidentment no resoldre,
perquè no tenim tal capacitat, és això que volíem plantejar
quan, per escrit, ens dirigíem als màxims representants de les
dues institucions que podien començar a parlar d'aquest tema,
a veure si hi ha una solució, no sabem encara quina, ni nosaltres
hem de dir quina, com a Consell Assessor, però sí que és
possible trobar alguna solució per incrementar aquesta
presència, aquesta informació; i el resultat, vostè ho diu, una
carta de bones intencions de part de la Direcció General de
Ràdio-Televisió Espanyola i un silenci respecte de l'altra
institució interpel•lada a través d'aquesta carta. Posteriorment
hi ha hagut alguns contactes d'aquestes institucions, no a través
de reunió dels màxims representants, però el Consell Assessor
evidentment no hi ha participat, però em consta que hi ha hagut
algunes reunions; després ja es va entrar en tota la fase electoral
i crec que la cosa no ha produït més contactes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maties Garcias. Sr. Portella, vol replicar?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí. Bé, vostè ho ha dit, Televisió Espanyola a Balears són
quatre hores i mitja setmanals de programació, un departament
instal•lat aquí a les Illes per complir amb els tràmits de tenir
una televisió local interinsular desconnectada de la central i que
el Consell Assessor només pot aportar bona voluntat,
suggerències, intencions, precs, i jo em pens que fins i tot
aquesta comissió a la qual es presenta la memòria també és de
bona voluntat i intencions, perquè si en realitat són bones
voluntats sumades, que es van sumant amb bones voluntats,
feim una bolla de bones voluntats que és el que és, i com que és
el que és, potser la presència del Consell Assessor, a part de la
vigilància o el control de la  informació política que es dóna, té
potser l'interés de bona part dels partits, i un, que és nou a
aquesta comissió, ha repassat les actes de compareixences
anteriors, sembla que la principal preocupació és el tractament
polític del partit i els minuts que es donen a cada partit o cada
institució. Llavors, si tot es basa en bona voluntat, també
aquesta compareixença i aquesta reunió que tenim aquí és de
bona voluntat, i el voluntarisme arriba fins a cert punt, no? Ja
sabia que el tema de TV3, canal català, no és una qüestió ni del
Consell Assessor, ni d'aquesta comissió en concret, era un poc
allò que ja que passava per aquí t'he vengut a saludar, per
introduir aquest tema, que crec que s'introduirà sigui en aquesta
comissió, sigui en una altra, però són propostes de futur que no
ho hem de fer.

I és cert, les desconnexions esporàdiques que són
bàsicament per donar informació política, institucional, una
altra crítica, que crec que s'ha de fer a la programació del centre
emissor de Televisió Espanyola, és que dóna informació
extremadament, exageradament, institucional. Les
desconnexions per emetre especials, fets de caràcter
institucional, o les celebracions del 15 aniversari, molt
puntuals, vostè ho ha dit, demostren que és possible, i
demostren que si no hi ha d'una forma habitual, real,
quotidiana, una major programació és per falta d'una voluntat
política d'allà, de Televisió Espanyola. Llavors, crec que sí que
és un compromís que aquesta comissió sigui bel•ligerant davant
aquesta situació. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Portella. Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

La lectura de les actes demostra que discussió al si del
Consell Assessor n'hi ha i, precisament, no sempre per..., jo
crec que darrerament, de cada vegada més poc per debatre
el minutatge de la presència d'un partit polític, sinó per
qüestions com la presència de la informació de les Illes, de
la part forana de Mallorca. Jo record interpel•lacions fetes,
en concret tenc apuntat aquí, a la comissió de dia 4 de
novembre, sol•licitant més programació, més temps de
programació, sol•licitant més presència de la informació
cultural que es produeix als pobles, també, és a dir, tot això
es fa. Vostè quan diu amb bona voluntat, no sé si ho diu
amb una intenció desqualificadora de la feina del Consell
Assessor, jo simplement recalc que no hi ha possibilitat de
decidir la línia informativa, o de continguts, i molt manco
les inversions o les reestructuracions que hauria de fer al si
del Consell Assessor. A través del Consell Assessor no es
pot decidir això. Són els altres organismes els que ho han de
decidir. Ara, sí que podem fer via per fer arribar aquestes
peticions i aquestes inquietuds, això sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. Què és Maties o Macià?

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

M'és igual.

EL SR. PRESIDENT:

No, que és..?

EL SR. GARCIAS I SALVÀ.

Oficialment, Macià.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, Macià.

Per part del Grup Parlamentari PSM, Sr. Sampol, té la
paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

En primer lloc, voldríem felicitar i donar l'enhorabona al Sr.
Macià Garcias per la gestió, aquest temps al front del Consell
Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, i jo crec que no només
amb les seves paraules, amb les seves compareixences, sinó
amb algun article d'opinió a diversos mitjans de comunicació,
ha demostrat un coneixement del medi ràdio-televisiu. Per tant,
felicitar aquests anys al front de la Presidència del Consell
Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, a la vegada que
desitjam les millors de les gestions al nou president, al qual
felicitam per la seva elecció, el Sr. Binimelis. I voldria també,
i que transcendís un poquet més de les simples paraules de
cortesia, retre un petit record a una persona que va esser
president del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola,
el Sr. Jeroni Fito, que ha desaparegut enguany, i que jo crec que
va donar un nou talant al Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola, introduint una etapa de diàleg amb els directius de
ràdio i televisió, i donant un impuls al Consell Assessor, dins la
precarietat de mitjans que té aquest organisme, des de
l'organització de cursos de formació per a professionals i per a
aficionats a la ràdio i a la televisió, conferències, etcètera, es va
donar una utilitat a aquest organisme.

Bé, anant al tema que ens ocupa avui, jo crec que primer de
tot ens hem de sorprendre gratament del nivell, de les xifres
d'audiència d'Informatiu Balear, com demostra l'estudi que va
fer durant l'any 1994 el Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola. Crec que ha estat una sorpresa positiva veure que té
tanta acceptació aquesta programació dins les Illes Balears,
d'una manera un poc desigual, però crec que en general, i
sobretot a la part forana, l'interès amb què se segueix aquesta
programació ens ha de fer pensar, i hauria de fer pensar a l'alta
direcció de Televisió Espanyola, que aquí hi ha interès per
aquesta programació que, amb paraules que s'utilitzen avui en
dia, hi ha un mercat, hi ha una demanda d'aquest producte
televisiu, i que, aleshores, s'hauria de fer un esforç per anar
augmentant la programació dia a dia. 

Veim, també, a la presentació de la memòria, que enguany
s'hauran aprovat les bases tècniques per a l'estudi del minutatge
i contingut de les programacions. Aquest és un tema molt
delicat i segurament, pot esser que sigui el que ha emprat més
temps dels debats que hi ha hagut dins el Consell Assessor de
Ràdio Televisió Espanyola. De fet, fins i tot, al Parlament hi ha
hagut algunes sessions que hem dedicat a aquest tema, al
minutatge i als criteris que han de marcar a Televisió Espanyola
a l'hora de la representació, a l'hora de la presència dels distints
grups, normalment, la polèmica sorgeix per la presència dels
grups polítics als informatius de ràdio i televisió. La meva
opinió és que aquest és un tema delicat, i que no només ens
hauríem de guiar per criteris matemàtics i de minuts, perquè ens
podríem trobar amb l'esperpente que a vegades s'hauria de
treure la fotografia d'algun personatge simplement per cobrir el
minutatge, perquè difícilment es trobaria durant un mes, o
durant una temporada, una intervenció notable per treure-lo.
Vull dir que hi ha d'haver altres criteris a part del minutatge,
com són els criteris periodístics, els criteris d'interès de la
notícia que es vol donar. No sé si hauran contemplat aquestes
qüestions a les bases tècniques, la veritat és que les desconec,
però de cara al futur, i si em permeten aquesta humil
recomanació al Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola,
que tenguessin en compte altres factors que, exclusivament, la
pugna per tenir uns segons de programació.

El Consell Assessor, veig que també durant el 94, s'ha
preocupat per la millora de les condicions tècniques i, per
les dades que tenim, pareix que s'han millorat, no només el
desmantellament de les instal•lacions tècniques del Toro,
sinó que a la fi s'ha començat a solucionar el tema dels
enllaços tècnics amb Menorca i Eivissa. Feim vots perquè
en el futur la cobertura sigui al cent per cent positiva.

Bé, i aquí hi ha el punt, jo crec que vital i políticament
de més interès, i és la instància que el Consell Assessor va
fer a la Direcció General de Ràdio Televisió Espanyola i al
Govern balear a establir un conveni de col•laboració amb la
intenció de millorar la qualitat de la programació, i la
quantitat de la programació. Crec que els poders públics
autonòmics, l'autonomia, ha de servir, precisament, per
dotar-nos, entre altres coses, d'uns mitjans de comunicació
que siguin un instrument de normalització lingüística, de
difusió cultural, de difusió de la realitat social dels nostres
pobles. I el Govern de les Illes Balears, les institucions de
les Illes Balears, no poden viure d'esquena a un mitjà de
comunicació tan important com és la ràdio i com és la
televisió. Voldríem que aquests quatre anys vostès
continuassin instant ambdues institucions a firmar aquest
conveni, els assegur que des del Parlament també
intentarem donar suport a aquesta petició, i confiam que
dins aquesta legislatura, a la fi, se signin aquests convenis
de col•laboració que facin possible el que deia al principi de
la intervenció i el que recullen les enquestes, que un
producte, que una demanda, existeix i es pugui incrementar
gràcies a la col•laboració de Ràdio Televisió Espanyola i el
Govern balear.

Seguint en el camp televisiu, crec que hi ha un fet
positiu, i un altre negatiu a l'Informatiu Balear. S'ha de
saludar positivament la recuperació de l'informatiu vespre,
a una franja de màxima audiència, com demostra també
l'enquesta que ha fet el Consell Assessor. Ara, també hem
de lamentar que pareix que lentament està disminuint el
temps de programació de l'Informatiu Balear, algun dia uns
escassos 18 minuts, ja tenim l'informatiu que ha
desaparegut. Jo crec que s'hauria d'intentar, com a mínim,
arribar als 30 minuts reals d'emissió. Veim que la tendència
pareix que és la contrària, lentament està disminuint el
temps de l'Informatiu Balear. I a la vegada, hem de
comentar, encara que ja hagin passat uns anys, una pèrdua
irreparable que és la desaparició de Ràdio4. Evidentment,
crec que suposava un esforç econòmic important, però 24
hores de programació de ràdio en llengua catalana és un
instrument totalment necessari per a un país que es vol
redreçar culturalment, que té unes necessitats d'impulsar tots
els mitjans de normalització lingüística possibles. Tal
vegada, amb aquest futur conveni que desitjam entre el
Govern Balear i Ràdio Televisió Espanyola es pugui
recuperar, encara que fos parcialment, la funció que feia
Ràdio4. També una pèrdua irreparable, i ja fa uns anys, crec
que fruit d'una petita polèmica mitjançant cartes al director,
va esser la desconnexió de TV2 del centre de Sant Cugat.
Aquí, també, dins la limitació d'hores de programació en
llengua catalana, perdre la connexió amb Sant Cugat
significà perdre la majoria de la programació que teníem en
llengua catalana. I jo crec que la Direcció de Ràdio
Televisió Espanyola es va acovardí davant una petita
polèmica suscitada des dels mitjans de comunicació escrits,
a través de cartes al director, quan en aquell moment la
realitat política, representada majoritàriament dins el
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, anava per
un altre camp, i totes les recomanacions que s'havien fet a
la Direcció de Ràdio Televisió Espanyola eren en el sentit
de mantenir la connexió amb Sant Cugat.
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Finalment, hem notat més autonomia en el centre regional
de Televisió Espanyola, a l'hora de realitzar algunes
desconnexions. Vostè mateix ho ha dit, l'exemple serien les
retransmissions, que valoram molt positivament, dels debats de
l'estat de l'autonomia. Ens consta que tenen un seguiment
altíssim, no sé si han realitzat algun mostreig, però de fet el
comentari del carrer és que hi ha un seguiment molt elevat. I
voldríem instar a augmentar les desconnexions, no només en
debats polítics, sinó en altres tipus d'esdeveniments socials que
podrien esser d'interès per a tota la població. I, ja per acabar,
compartir la valoració que ha fet el Sr. Garcias de la precarietat
de mitjans del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola
que, personalment, els vaig patir en la meva curta etapa com a
secretari d'aquesta institució. Crec que, també, si ens fan alguna
proposta en aquest sentit, tant sigui de reforma del reglament
com d'augmentar el contingut pressupostari, crec que l'hauríem
d'estudiar, perquè creim que tenen raó. El Consell Assessor de
Ràdio Televisió Espanyola podria fer més funcions de les que
està realitzant. Ara, necessita més suport econòmic i material.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Garcias.

EL SR. GARCiAS I SALVÀ:

Coincideix amb les paraules que ha dit vostè d'aquesta
important recepció que té la programació de Televisió
Espanyola i de Ràdio Nacional aquí, a les Illes Balears. Potser
que hauríem de matisar que a les illes menors no és igual ben
bé igual, sinó que, sobretot, hi ha un major seguiment a
Mallorca, és veritat, però que demostra que en tots aquests anys
d'existència ha fet forat, ha quedat ben arrelat dins la societat
illenca i, particularment, dins la societat mallorquina.
Aleshores, a partir d'aquí i tenint en compte la funció
informativa, la funció de normalització cultural, lingüística que
fa aquesta programació i del fet que dóna projecció a tot allò
que, ja siguin les institucions o ja sigui la societat, està fent,
perquè ja sabem que avui en dia si una cosa no surt per
televisió, no surt per ràdio, sembla que no existeix. Aleshores,
tenint en compte tot això sempre, com a Consell Assessor, i
supòs que també com a Parlament, i els diferents grups polítics
també comparteixen aquesta opinió, hem tengut la preocupació
perquè això no es desbarati. És a propòsit que han sortit totes
aquestes iniciatives que reclamen, o demanen, més i millor
presència d'aquesta informació i d'aquest tractament dels dos
mitjans de comunicació públics. És a propòsit que s'han fet
aquestes cartes sol•licitant una solució més factible, més viable,
que s'han saludat i felicitat les programacions concretes que
anaven cap a aquest camí i que, a vegades, també s'han criticat
dins el Consell Assessor, les vacil•lacions, les desaparicions,
aquesta inestabilitat que hi ha hagut en segon quines
programacions, per exemple, l'informatiu vespre de televisió ha
anat canviant a vegades d'hora, a vegades de format, a vegades
s'ha introduït dins un programa més general que es feia des de
Madrid i que després tenia moments de desconnexió, això
despistava l'audiència, creava dificultat per a la recepció, i això
consta en les actes que, a vegades, s'ha comentat amb un sentit
crític, negatiu.

També vostè ha emplaçat el Consell Assessor a
continuar en aquesta línia, continuat aquestes peticions, i li
puc dir que de fet s'ha continuat. No he fet referència perquè
és una cosa que ha passat posteriorment, però a la futura
memòria veuran com hi ha hagut altres cartes adreçades al
Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola que
aquest organisme sí que decideix, sí que administra
pressuposts, se li han fet importants peticions, entre altres
coses, per exemple, que Ràdio Nacional creï emissores amb
caràcter de delegació a cada una de les Illes, cosa que
actualment no existeix una emissora diferent. Ara, també he
de dir que el Consell d'Administració té una vida bastant
atzarosa, amb dimissions, discussions, per allò que diu la
premsa, bastant complicades, i té aquesta carta, ens consta
que la té, i que és un element que pot utilitzar per aprovar o
per no aprovar, evidentment.

Finalment, perdó, aquestes peticions sobre Ràdio
Nacional, sobre la desconnexió de Sant Cugat, puc dir que
sempre són a l'esperit del Consell Assessor i que, encara que
en algun cas sembla una pàgina tancada, això de Ràdio4,
per part de Ràdio Televisió Espanyola, sí que l'esperit de
tenir aquesta programació, quan feim altres peticions, al
fons és el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. Sr. Sampol.

No hi ha rèplica, per tant fora contrarèplica.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Triay, té
la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Macià Garcias, Sr. Binimelis. Gràcies i enhorabona al nou
president del Consell Assessor de Ràdio Televisió.

Jo pens que aquesta reunió d'avui més bé està enfocada
a debatre la gestió del Consell Assessor de Ràdio Televisió
que la gestió de Televisió Espanyola, sobre la qual tal
vegada en podríem parlar amplament, tant amb crítiques
com amb lloances. Però la memòria que avui ens reuneix
aquí, i crec que està magníficament enquadernada el que
demostra que mitjans n'hi ha al Consell Assessor de Ràdio
i Televisió, realment és una memòria profundament
burocràtica, absolutament transparent, sense cap dubte, ens
aporta moltíssima informació sobre la vida quotidiana
d'aquest consell assessor però des d'un punt de vista
purament administratiu, i que posa en evidència la puresa de
funcions i d'objectius possibles del Consell Assessor de
Ràdio Televisió tal com està plantejat actualment.
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Jo, en primer lloc, voldria fer una queixa, no ja al Consell
Assessor de Ràdio Televisió sinó al Govern balear que és qui
posa la capçalera, que es diu Consell Assessor de Ràdio
Televisió de les Illes Balears, de les Illes Balears. Ja que tenim
una llei al Congrés de Diputats perquè oficialment la nostra
comunitat es digui Illes Balears, aquelles coses que ja per llei
del Parlament es diu Consell Assessor de Ràdio Televisió de les
Illes Balears no es simplifiqui als documents oficials, ni a la
memòria ni a cap de les capçaleres dels documents que es
manegen.

 Jo crec que es podrien fer molts de comentaris sobre els
temes tan menors que es tracten en aquesta memòria, tal vegada
seria malgastar un temps limitat. Hi ha discussions sobre si han
de posar o no una sabonera als banys del Consell Assessor, o si
s'ha de fumar o no s'ha de fumar a les reunions, o hi ha
constància que determinats consellers-assessors de Ràdio
Televisió fan un consum realment important de targetes el que
obliga a reposar-los periòdicament aquestes capses de targetes,
i qüestions que mostren, una mica, una vida domèstica, però
que crec que el que falta aquí són els temes majors, els temes
que ens han d'ocupar. Primer, temes administratius que no hi
són, ens agradaria veure com es gasta el pressupost del Consell
Assessor de Ràdio Televisió, en detall, encara que les quantitats
siguin petites, però quin és el grau d'execució. També veim que
els objectius que s'havien plantejat, o que almenys van absorbir
moltes energies, com fer una reunió de consells assessors del
conjunt de les autonomies, veig que és una qüestió que
s'abandona, i que per tant, tant durant la presidència del Sr.
Forcades com durant la presidència del Sr. Garcias, el Sr.
Garcias molt més dialogant i molt més mesurat, sense cap
dubte, han estat aquest tipus de temes secundaris, i no
principals, els que han ocupat gran part de les energies i del
temps del Consell Assessor. I això, com dic, és mostra de que
hi falta volada, o capacitat, o marc legal per poder fer segons
quines coses, sense cap dubte, i crec que això sí que ha d'esser
objecte d'una reflexió, aquí. Si l'objectiu, com s'ha manifestat
reiteradament, és que el Consell Assessor representi l'opinió
dels ciutadans de les Illes Balears davant la Ràdio Televisió
pública, idò crec que aquest és un gran objectiu en el que s'han
de centrar, d'una manera bàsica, fins i tot és un objectiu que el
Sr. Binimelis a la seva presa de possessió va dir que si no el
aconseguia en sis mesos abandonaria. O sigui, que a la seva
presa de possessió ens va anunciar, fins i tot, la seva dimissió,
en el termini de sis mesos, si no aconseguia aquests objectius
que es plantejaven.

Crec que un tema fonamental que s'ha d'impulsar, dins
les limitacions pròpies, des del Consell Assessor, és el dels
acords, els convenis, entre el Govern balear i la Direcció
General de l'ens públic Ràdio Televisió Espanyola. Crec que
és de la màxima importància. Està bloquejat, vull dir que,
en aquest sentit, el Consell de Mallorca, fins i tot, està anant
per davant del que és el Govern balear, i ja ha fet una oferta
pública de possible conveni per cedir terrenys de propietat
del Consell de Mallorca per a la construcció del nou centre
regional de Televisió Espanyola, amb l'objectiu que aquest
centre regional pugui funcionar quan la Universiada de
1999, i crec que això hauria d'esser model perquè la
institució Govern balear se sumés a aquest projecte, que
crec que és el projecte televisiu de les Illes Balears, i ara ja
sí parl en nom del meu partit. Crec que a una comunitat
autònoma com la nostra, una comunitat petita, el seu model
de televisió pública, ha d'esser un model centrat en el centre
territorial de Televisió Espanyola, que tengui la màxima
autonomia, que tengui els màxims temps de desconnexió,
que tengui la màxima capacitat de programació pròpia, que
tengui la màxima impregnació en el que són les institucions
pròpies i el que és la societat civil, però que sigui entorn
d'aquesta televisió pública estatal desconcentrada que giri el
nostre model televisiu. I precisament aquí voldria treure a
col•lació la preocupació per determinades afirmacions, que
em consta que s'han fet a nivell nacional per dirigents del
Partit Popular, fent saber que davant la possibilitat de
guanyar unes eleccions generals es desfarien dels centres
territorials de Televisió Espanyola. Crec que aquesta sí que
és una qüestió de fons sobre la qual el Consell Assessor
convendria que es pronunciàs amb energia i amb
contundència.

Per tant, senyores i senyors diputats, senyor president i
ex-president, jo crec que s'haurien de fer alguns tipus de
reformes en el Consell Assessor de Ràdio Televisió. Crec
que, en primer lloc, el Consell Assessor de Ràdio Televisió
no hauria de ser un organisme del Govern, com es desprèn
de tots els documents que presenta, sinó que tenint en
compte que tots els seus membres són elegits pel Parlament,
hauria d'estar sota la cobertura parlamentària, com altres
institucions de la Comunitat Autònoma creades per llei però
no constituïdes, que hi hauria d'haver una adequació dels
mitjans a les necessitats, però també tractant de competir al
màxim tot el que sigui possible amb altres institucions,
tenint en compte que sempre serà una institució molt petita,
que els estudis realitzats fins ara s'haurien de completar i
s'haurien de fer, tal vegada, estudis de major profunditat
valorativa. Hi hauria d'haver la màxima pluralitat en tots els
grups de treball, o en totes les comissions que es creïn al si
del Consell Assessor, perquè, precisament, puguin recollir
totes les sensibilitats, i que tot això hauria d'estar, com
correspon a un Consell Assessor de Ràdio Televisió pública,
al servei d'aquest model televisiu que és el que he exposat
amb anterioritat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

Coincideix en bona part d'aquests apunts que fa de cara al
futur del Consell Assessor, però la meva experiència de
compareixences en aquestes comissions m'ha fet esser cautelós
a l'hora de fer referències a coses que no estan estrictament a la
memòria, perquè l'any passat em tallaren la paraula quan feia
referència a dir però més endavant..., aleshores jo a això no em
voldria referir, però està bé que hagi sortit, perquè pot esser que
sigui un dels camins que prengui el Consell Assessor, com he
insinuat un poc, que arribin propostes de modificació.

Sr. Triay, estic d'acord que a vegades hi ha temes menors a
la memòria, però és veritat que també hi ha temes majors com
ha dit vostè. Crec que no s'ha d'exagerar, és veritat que els
temes menors estan reflectits perquè hi ha la reproducció de les
actes, i moltes vegades hi ha hagut discussions com comprar
una sabonera, com comprar unes targetes i, evidentment, hi
surt, però no és per això que editam, fins i tot amb aquest cert
luxe, la memòria, sinó sobretot per aquests temes majors que es
plantegen i que es discuteixen aquí sobre la realitat d'aquests
dos ens informatius, que són Ràdio Nacional i Televisió
Espanyola, i la incidència que tenen. Cap aquí hauria d'anar la
discussió, des del meu punt de vista, i supòs que de la majoria
dels que som aquí. Agraeix els suggeriments que fa de cara al
futur, i supos que el nou president, i tots els qui som membres,
els recollim per tenir-los presents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcias. No hi ha contrarèplica. Per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Macià Garcias,
encantat de conèixer-lo, estic molt content que vostè estigui
aquí. Benvingut Sr. Binimelis, nou president, també
m'alegra molt que estigui aquí. I sobretot m'alegra molt
veure'ls junts, perquè, si bé és cert que l'any 94 hi va haver
un canvi a la presidència del Consell Assessor on el Sr.
Macià Garcias va accedir a la presidència d'una manera
legal i democràtica, que no mereix cap comentari ni dolent
ni pejoratiu, també no és menys cert que a partir d'aquest
moment es va començar una dinàmica que va esser nova
dins el Consell Assessor de Televisió Espanyola, en el sentit
que fins ara, igual que a moltes institucions com pot esser la
Mancomunitat del Raiguer, la Mancomunitat del Pla, i fins
llavors el Consell Assessor de Televisió, hi havia
pràcticament un consens unànime a l'hora de prendre les
mesures, el que és bo, no és una crítica. Però pareix esser
que arrel d'aquesta modificació de les forces polítiques a
l'any 94, per desgràcia, es va perdre aquest consens. Crec
que ara en aquest moment, i ho vull interpretar d'aquesta
manera en veure'ls a tots dos aquí, president sortint i
president entrant, i que crec que tots dos queden dins el
Consell, el president entrant, com és lògic, perquè si no no
seria president, crec que això pot esser una senyal que
aquesta possible batalla que hi havia dins el Consell es
pugui acabar, i que el Consell, que no és més que el
representant de tot el Parlament i de tota la societat
mallorquina, pugui anar en un sentit que sigui el de
beneficiar, únicament i exclusivament, als habitants de les
Balears, en el sentit de millorar el servei de la Televisió
Espanyola.

Comprenem, i ho han dit els altres companys i diputats
que m'han precedit, i ho ha dit també vostè, que les funcions
del Consell Assessor, realment, són molt limitades. Aquí
ens agradaria parlar amb la Televisió, no amb el Consell
Assessor, perquè vostès, com se sol dir en termes
parlamentaris, no són més que encàrrecs a la Mare
Superiora, nosaltres li deim a vostè perquè ens agradaria
que fos així, i vostè, president d'ara o el d'abans, o el
Consell d'ara o el d'abans, té la difícil papereta d'anar a
contar aquesta batalleta als senyors de la Televisió
Espanyola que són, lògicament, qui comanden a ca seva,
perquè per això paguen. En base a això, comprenc que quasi
hauria de callar per no donar-li més encàrrecs a la Mare
Superiora, però clar, la meva funció és donar-ne qualcun.
Perquè aquí s'han cantat moltes lloances, i moltes... que són
certes, i n'hi ha que efectivament són lloances, però no totes
són tan lloances. A mi, per exemple, m'agradaria formular
una sèrie de preguntes concretes i determinades, i així vostè
les pot contestar, però sempre pensant que accept allò dels
encàrrecs a la Mare Superiora. La primera, què pensa vostè,
i que pensa el Consell que vostè presidia, sobre el grau
d'atenció que els ha dispensat, com a Consell, l'ens públic
Ràdio Televisió Espanyola, i el seu delegat territorial a les
Balears? Aquesta és la primera pregunta, perquè és molt
interessant saber, des del nostre punt de vista, si
efectivament aquesta línia telefònica que hi ha, o hauria
d'haver, entre Consell i Televisió, funciona o està tallada, o
com deia un senyor que festejava, estam a mitja
correspondència, jo escric i l'al•lota no contesta.
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Una segona pregunta, quina opinió té vostè sobre l'actual
plantilla de Televisió Espanyola en relació, no a la seva
professionalitat, que no la posam en dubte, sinó en la seva
quantitat, quan tan sols es fan dos programes diaris i de curta
duració, i no durant tot l'any, perquè hi ha hagut una part de
l'any que just es feia un sols programa, el del matí?

La tercera pregunta és quin paper han jugat vostès en la
política de personal de Ràdio Televisió Espanyola? Han
demanat participar? A quin grau han tengut una resposta en
aquest sentit? Creim que una de les seves possibles
intervencions dins Televisió podria esser l'aspecte de personal,
per ventura estam equivocats, i no ens importa desdir-nos.

Quarta, el Consell, com hem vist a les 200 o 400 pàgines de
la memòria, que per cert uns les tenen enquadernades i els
altres no, han pres molts d'acords, no sé si és una deferència al
PSOE però a mi em varen donar 200 fulls així, no ho sé, les he
vistes molt boniques..., tornant a la pregunta, deixant la broma
a part, efectivament, segons la memòria hi ha molts d'acords,
però realment aquests acords duen a qualque lloc, tenen una
transcendència pràctica, es fa qualque cosa amb els acords, es
diu, "bé idò farem o deixarem de fer, i farem un programa", i
allà queda, i després no es fa res, o "farem una gestió" i després
no es fa res.

Un altre tema que s'ha apuntat per aquí, ja anteriorment per
qualque company d'altres partits, és que Menorca, Eivissa i
Formentera tenen dret a tenir una major presència als
informatius de Televisió Espanyola. Què passa amb aquest
tema? Quina justificació hi ha perquè aquestes illes menors no
tenguin el mateix tractament o el mateix resultat que Mallorca,
en el sentit de poder sortir diàriament a les notícies de
l'informatiu de Televisió Espanyola?

Després ens agradaria, aquí s'ha parlat del minutatge i
d'audiències, el seu parer, no el parer que donen els nombres i
aquests estudis, que ens resumís de qualque manera el seu parer
sobre els estudis de minutatge i d'audiència fet pel Consell
Assessor, i que realment ens contestàs si al seu parer, al parer
del nostre representant dins el Consell, considera, o si li donaria
una nota de bé, regular, aprovat, suspès, a l'hora d'aplicar
aquesta pluralitat informativa i l'objectivitat dels informatius
diaris, en el sentit que, a vegades, hi ha informacions més
tendencioses que altres i a vegades són més objectives, l'opinió
seva, no la de Televisió, com és lògic.

Una altra pregunta, perquè encara hi ha zones de Mallorca,
especialment a la zona nord, que no poden veure la Televisió
Espanyola? Voldria saber si hi ha una impossibilitat física o
que encara es poden prendre mesures en el sentit d'augmentar...
i que es pugui arribar a aquestes zones que encara no es veu.

Un altre tema que no he vist reflectit a cap lloc de la
memòria, és saber si s'ha estudiat l'efecte competitiu que
suposa l'existència de les televisions locals tant a Palma,
n'hi ha un parell, com a la part forana, que n'hi ha
pràcticament una, o fins i tot dues a les poblacions
importants, i una a les poblacions importants, i que també
n'hi ha a Menorca i a Eivissa. Quin seria el resultat si
aquestes televisions locals tenguessin un suport econòmic
i tècnic com el que té la televisió estatal, quin resultat
tendria per a Televisió, seria convenient potenciar la
televisió estatal, o seria convenient potenciar les cadenes
locals? Aquí hi ha hagut un senyor, a part del tema que ens
tocava, que ha tocat un tema molt interessant com ha estat
aquest de la televisió autonòmica, s'ha declarat,
pràcticament d'una manera irrefutable, a favor d'un
monopoli, a favor de Televisió Espanyola, em pareix que ha
dit que ell, en tot cas, veu aquesta televisió potenciada a
través del centre regional de Televisió Espanyola. Si no ho
he entès bé, rectifiqui'm. Crec que és un poc prest per entrar
a un tema així. Crec que primerament els partits polítics, no
vostès, haurien d'estudiar, debatre, i decidir aquest tema,
cadascun defensant les seves posicions, d'aquest tema no
deman la seva opinió, i després decidir, i segons la decisió
que prengués la societat, representada pels partits polítics,
fer una cosa, o fer l'altra. De totes maneres, el PP, en
principi, no està a favor dels monopolis, i crec que aquest
tema s'hauria d'ajornar per un altre dia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cañellas. Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

Gràcies, Sr. Cañellas. En aquesta sèrie de devers deu
preguntes que planteja pareix com si m'atribuis funcions
de..., si jo pogués donar resposta a tot, i una resposta
perfecta, ja seria qualque cosa més que un simple missatge
per anar a tocar la campaneta a la Mare Superiora, seria ...,
no ho sé, el Papa, si tengués resposta per a tot això, perquè
està plantejant temes que fugen, a vegades, de les
competències del Consell Assessor. Però bé, aniré
responent, encara que a vegades hauré de matisar que és la
meva opinió.
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Vostè ha parlat que el canvi de presidència que es va produir
el mes de maig del 94 va esser legal, democràtic, però que va
obrir una nova etapa, que vostè ha qualificat de pèrdua de
consens, i que ha dit que es va produir una batalla dins el
Consell. Crec que són termes forts i que no responen a la
realitat i a l'experiència d'aquest temps. El Consell Assessor ha
de renovar la presidència cada any, ho diuen els seus estatuts.
Aleshores, jo em vaig presentar, i també es va presentar un altre
candidat. Vàrem votar, hi va haver un empat inicial perquè hi
havia una abstenció, sis vots d'un, sis vots de l'altre i una
abstenció. El Reglament, i això és una de les seves deficiències,
no diu que hem de fer quan hi ha un empat. Sortien diverses
possibilitats, tirar-ho a sort, consultar al Parlament, decantar-se
per qüestions d'edat a favor d'un o l'altre, i vàrem decidir que
repetiríem la votació. La vàrem repetir, i aquella abstenció va
desaparèixer, el vot era secret, i es va decantar cap a una opció
que va esser la meva, aleshores varen quedar set vots, i sis. I a
partir d'aquest moment va començar aquesta nova etapa, però
no estic d'acord que sigui de falta de consens, i de batalla. Un
exemple, el secretari del Consell va continuar essent el mateix
que hi ha hagut durant aquests quatre anys, així ho determinen
els estatuts, i el secretari és d'un altre partit polític,
concretament és del PP, i sense cap dificultat ha continuat
essent secretari. Hi ha dues comissions, i els dos presidents
varen continuar essent els mateixos, un precisament del PP, i un
altre d'Unió Mallorquina, i la majoria d'acords es produeixen
per consens. És a dir que l'entesa, el funcionament positiu, en
aquest sentit, ha continuat igual. Per tant, no hi ha hagut
aquesta falta de consens, ni aquesta batalla, o no n'hi ha hagut
ni menys ni manco que abans. Les discrepàncies abans també
hi eren, i ara hi han continuat essent, i el Consell ha anat
funcionant així.

Vostè demana quina és l'atenció que ha prestat Ràdio
Televisió Espanyola al Consell. Jo he de dir que l'interlocutor
del Consell és el delegat territorial de Ràdio Televisió
Espanyola. Des del mes de febrer ocupa aquest càrrec el Sr.
Antoni Vidal que, al mateix temps, és director de Ràdio
Nacional. I he de dir que a totes les sessions plenàries del
Consell Assessor hi ha assistit com un membre més, a partir
d'un moment el convidam i sempre hi assisteix, rep prèviament
l'ordre del dia, fa el seu informe a cada plenari, i rep després les
opinions dels diversos representants que són allà. Per tant, des
d'aquest punt de vista ho qualific de molt positiu. Presència als
mitjans de comunicació públics, Ràdio Nacional i Televisió, de
les activitats del Consell, crec que s'han produït quan s'havien
de produir, en els moments de compareixença parlamentària, de
canvi de càrrecs, a les votacions, i de tant en tant quan s'ha
produït un fet noticiable. Per tant, en aquest sentit és positiva.
Les opinions que hem expressat, ja he dit que quan han arribat
al director general hem tengut algun tipus de resposta, cosa que
no sempre ha passat quan han estat altres institucions les
interpel•lades. Per tant, també hi ha hagut una certa fluïdesa de
relacions, podrien esser millors, potser sí, segurament voldríem
que fossin millors, segurament, però la cosa funciona.

Per una altra banda, quina opinió tenc sobre la plantilla? Bé,
sobre la plantilla rebem informació de quina hi ha, però
evidentment no participam en els contractes ni modificam res,
perquè això és l'empresa que ho fa. Aleshores, no tenim més
capacitat d'intervenció, una persona podrà considerar que és
gran, que és petita, etcètera. Ens hem reunit també, he de dir,
amb el comitè d'empresa quan han tengut reivindicacions de
caràcter més general, sobretot allò que afectava el futur i la
continuïtat del centre territorial, i les relacions,  en aquest
sentit, també han estat bones.

Em demanava, també, per la presència de Menorca i
Eivissa. Ja he dit que ha estat sempre una reivindicació
constant, però no només en el sentit de demanar-ho en
general, sinó que s'han fet propostes concretes que sabíem
que permetrien, des del punt de vista tècnic, millorar la
presència de la informació d'aquestes illes. M'estic referint
als enllaços directes que, en concret, s'han demanat, perquè
això permetria connectar directament amb Menorca, o amb
Eivissa, quan s'està produint una notícia, cosa que ara no és
possible.

Sobre els estudis que s'estan fent, de l'estudi de
minutatge crec que no hauríem de respondre aquí perquè a
la memòria del 94 no hi figura, sinó que només les bases
tècniques, serà a la memòria del 95 on hi haurà l'estudi,
llavors ja en podrem fer la qualificació pertinent. L'estudi
d'audiència, crec que ja s'ha dit aquí, reflecteix un alt índex
d'audiència, diferent, potser en matisos si és a Eivissa, si és
a Menorca, si és a Mallorca, també a Mallorca ho tenim
zonificat en tres parts, Palma, zona d'Inca, zona de
Manacor, però sempre hi ha un alt índex d'audiència i un alt
índex de valoració. És veritat que, com també s'ha dit, jo
crec que a partir d'aquests estudis merament quantitatius
s'haurà d'entrar a una fase posterior, més d'anàlisis
qualitativa. Això és una cosa que s'haurà de fer. Aleshores
vostè em demana si qualific aquests estudis de regulars,
dolents, bons..., en la terminologia acadèmica d'avui en dia,
vostè utilitzava pot esser la de quan estudiava, avui en dia,
diríem, progressa adequadament aquest estudi.

I després, perquè hi ha zones on no es rep aquest senyal.
També s'ha demanat i això és una qüestió d'inversions que
hauria de pagar la mateixa Ràdio Televisió Espanyola, avui
en dia, d'acord amb Retevisión.

Eren aquestes les preguntes?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Cañellas, té la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Garcias.

Vostè ha contestat, més o manco, a totes les preguntes,
únicament n'ha deixat una bastant penjada respecta a la
nòmina, al personal, a la plantilla. No vull entrar en
discussions, ni en debats, ni molt menys...però, per exemple,
puc dir que a Inca hi ha dues televisions, d'una no en vull
xerrar perquè quedaria meravellat, quasi és un miracle,
treballa sense ningú, i és difícil, eh?, fins i tot quasi pel
Nostre Senyor, però l'altra televisió a Inca, que funciona,
més o manco, podem dir que regularment, etcètera, etcètera,
no té, jo crec que cinc, però li vull donar les deu persones,
i surt cada dia, matí, horabaixa i vespre, i no té ni els
mitjans ni el suport que té vostè. Just tenen 3.000 milions de
pessetes de l'ajuntament d'Inca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si vol contrareplicar.
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EL SR. GARCIAS I SALVÀ:

Bé, jo no puc intervenir a discutir la plantilla, no
l'administram nosaltres, ara també vostè parla d'una televisió
local que té un territori informatiu més delimitat, i aquí estam
davant una televisió d'un conjunt d'illes. És diferent, pot esser
que la comparació no és del tot adequada. En tot cas, és
l'empresa qui sap el personal que necessita i com l'ha
d'organitzar i administrar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Idò, acabat el debat no hi ha proposta de
resolució. El paper diu que els grups parlamentaris podran
presentar les iniciatives parlamentàries que estimin
convenients. Nosaltres donam les gràcies aquí al Sr. Macià
Garcias i Salvà, i al Sr. Bartomeu Binimelis, responsables, un
responsable fins ara, i l'altre en el futur, d'aquest ens, i també
als membres de Ràdio Televisió Espanyola perquè hi hagi un
bon record entre aquells. I en aquest cas, no s'aixeca la sessió
sinó que demanam, perquè altres membres tenen presa, si
continuam o la suspenem i un altre dia veim la proposició no de
llei.

La podem veure? D'acord. Vostès ja han acabat, moltes
gràcies. S'aixeca dos minuts la sessió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2156/95, del grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre matriculació de vehicles
amb motor.

Per favor, recomença la sessió. Anam a la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre
matriculació de vehicles amb motor. Té la paraula el Sr. Ramon
Orfila per defensar la proposta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. En aquests moments a la Unió
Europea s'està parlant d'homogeneïtzar els sistemes referencials
en el món de l'automoció i de la circulació viària, és a dir, el
tipus de matriculació que es fa dels vehicles amb motor, encara
que en aquest moment no existeix cap normativa homologada
per part de la Direcció General de Transport de la Unió
Europea, que defineixi les característiques exactes. En
qualsevol cas si que s'està fent un treball, un estudi, d'un grup
d'experts de diferents governs, que està definint tota una sèrie
de normes tècniques relatives a com haurà d'esser aquest model
de matrícula homogeni per a tota la Unió Europea. És clar que,
en aplicació del principi de subsidiarietat, cada estat adoptarà
o no, segons cregui, aquest model proposat, i en aquest moment
sols Irlanda, Portugal i Alemanya ho han fet. 

A l'Estat espanyol, la Direcció General de Trànsit, el
Ministeri de Justícia i Interior, ha iniciat també els estudis
per definir aquesta nova forma de matriculació dels vehicles
i es publicarà, al seu moment, un reial decret assentant
aquesta homologació. Sembla que l'estudi de la Direcció
General de Trànsit proposa el model aconsellat per la Unió
Europea, consistiria en una banda blava de quatre
centímetres d'amplària situada a l'extrem esquerre de la
placa amb les estrelles de la Unió Europea, i el distintiu
estatal, en aquest cas seria la E, i lligat a aquesta nova
normativa la Direcció General de Trànsit proposa establir
una placa de matriculació de circumscripció única, a partir
de la combinació de tres lletres i tres números, suprimint, en
aquest cas, els distintius de cada una de les províncies, que
és el que en aquests moments s'utilitzava. 

Per tant, és a partir d'aquí que el nostre grup
parlamentari du al Parlament aquesta proposició no de llei
que proposa el següent, davant aquests estudis que s'estan
realitzant per part de la Direcció General de Trànsit per
modificar el sistema de matriculació dels vehicles amb
motor, instam, des del Parlament, el Govern de l'Estat que
la nova normativa contempli, a part de la nova realitat
europea, una identificació territorial que faci referència a les
comunitats autònomes, i en el nostre cas, referència a Illes
Balears, tal i com el Parlament, en el seu moment, ja va
decidir sol•licitar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
no hi és, per tant, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

La proposició no de llei que presenta el PSM és acurada
i correcta, em sembla, en aquest període d'estudi i
preparació d'una matrícula homogènia a la Unió Europea. Jo
no sé si el dígit d'Espanya serà la E, o ho serà a Grècia, o a
un altre país, però sí que fer una referència que identifiqui
a les comunitats autònomes dins aquesta matrícula crec que
és important, i és una suggerència, una proposició correcta,
i per tant li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Vol replicar? No?

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Triay, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

Jo crec que la directiva està molt més avançada del que
el Sr. Orfila plantejava, no puc assegurar si està aprovada,
però crec que està molt més avançada i que realment hi ha
un acord, en qualsevol cas, sobre aquesta normalització
europea de les matrícules dels vehicles i que, per tant, una
incorporació de noves lletres veig que és molt difícil que
sigui acceptada. Ara, la proposta, tal com ve, diu una
identificació territorial, jo m'agaf a aquesta expressió per
votar favorablement la proposta, però com a possibilitat que
aquesta identificació territorial sigui en forma d'escut, o
d'altre tipus que no alteri, sinó que sigui complementària, el
que és la matrícula europea que en caràcter general
s'aplicarà. Per tant, en aquest sentit, crec que val la pena fer
alguna gestió per veure si la comissió europea ho pot
acceptar.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Haurà d'esser el Govern espanyol qui
haurà d'acceptar, perquè sembla que la normativa europea
exigirà que el format de la matrícula sigui homogeni, que
inclogui forçosament aquesta banda blava amb les estrelles i les
sigles de la Unió Europea, però que després serà cada govern,
o sigui, cada estat membre el que decidirà com acabar aquesta
matrícula i com ordenar-la a nivell intern dins l'estat acollint-se
al principi de subsidiarietat, que a partir del tractat de Maastrich
està en vigor a l'Europa comunitària. En aquest sentit, hem estat
prudents a l'hora de redactar la proposició no de llei i parlam de
distintiu territorial perquè permeti distingir-se i saber que, en
aquest cas, és un cotxe matriculat a les Illes Balears, però dins
el respecte, i la fórmula l'haurà de decidir el Govern de l'Estat,
però en el moment en què fan aquests estudis és bo que des del
nostre parlament se'ls insti que es tengui en compte i,
evidentment, dins aquest plantejament d'homologació i
homogeneïtzació de tot el que ha d'esser la matrícula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Triay?

Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Charneco, té la
paraula.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados.

En primer lugar, tengo que decir que no hay normativa de
la Unión Europea al respecto, por consiguiente nosotros, los
datos que tenemos, es que no existe ninguna normativa, por
consiguiente pienso que vamos por delante de los
acontecimientos. En el contexto de esa proposición no de ley,
se está hablando de homogeneización del sistema de
matriculación, bajo mi punto de vista de lo único que se trata es
de cambiar la placa de matrícula, por tanto creo, o a lo mejor yo
lo he interpretado mal al traducirlo, es un lapsus, digamos, a la
hora de exponer.

Nosotros sabemos, y además creo que estoy en
condiciones de poder decirlo, que de las reuniones habidas
entre técnicos de la Comunidad y del Ministerio del interior,
concretamente de la Dirección General de Tráfico, ha
habido una serie de reuniones dónde lo único que se saca en
concreto es el absoluto silencio por parte de la
administración, es decir, esto, bajo mi punto de vista, se está
convirtiendo en ese oscuro objeto del deseo, no sabemos
con qué intención, ni voy a entrar tampoco..., porqué me
faltan elementos de juicio para poder decirlo. No hay una
clarificación de lo que se va a adoptar en este sentido. Por
consiguiente, creo que mi grupo, en este caso concreto, se
abstiene, porqué no tenemos nada que decir al respecto,
cuando exista esa normativa podremos inclinarlo por un
lado o por otro. Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

El que és un fet és que Irlanda, Portugal i Alemanya ja
han adoptat un model determinat en aplicació d'aquest
principi de subsidiarietat, que es fa feina en aquest sentit des
de la Direcció General de Trànsit amb els estudis
corresponents, i és precisament en aquests moments, abans
que s'adopti una decisió que pugui esser definitiva, i després
difícilment revocable, que hem de fer arribar, almanco, el
plantejament o l'interès que es té des del Parlament de les
Illes Balears que quan s'adopti aquest nou sistema de
matriculació, aquest nou distintiu, hi entri aquesta fórmula,
o aquest aspecte, que permeti distingir els que han estat
matriculats a les comunitats autònomes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Charneco, vol...?

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Sí. El Sr. Orfila hace referencia a una serie de países que
yo creo que los compartimentos administrativos en estos
países mencionados me parece, y tenemos prueba de ello,
que no tiene nada que ver con lo que se aplica en nuestro
estado. Nada más, Sr. Orfila.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En aquest cas passarem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Senyor secretari, faci lectura de ...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Vots a favor, sis. Vots en contra, cap. I abstencions, set.

EL SR. PRESIDENT:

En aquest cas, queda aprovada la proposició no de llei.
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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