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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta sessió d'avui de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i vull demanar disculpes
als diputats per no començar d'hora. Pensava jo que el
començament de la sessió era a les 12,15 i estava prevista a les
12.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5181/96, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
condemna dels atacs que posen en perill el procés de pau al
pròxim orient.

El primer punt de l'ordre del dia correspon a la Proposició
no de llei número 5181...

Sí, substitucions, en primer lloc. 

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Sí, Guillem Vidal en substitució de Pilar Ferrer.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Antoni Marí i Calbet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap substitució més? El primer punt correspon a la
Proposició no de llei 5181, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que
posen en perill el procés de pau al pròxim orient. Té la paraula
el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades i senyors diputats,
l'elecció de Benjamin Netanyahu com a cap de govern d'Israel
ha estat alguna cosa més que una amenaça. Els seus discursos
de campanya electoral extremistes, agressius, nacionalistes i
populistes no han estat únicament paraules dirigides a la dreta
d'Israel per guanyar unes eleccions, han estat principis rectors
de la política que ha aplicat des del govern. A la campanya
electoral, Netanyahu no ocultava els seus objectius
expansionistes; en els seus primers discursos com a primer
ministre recordava, insistentment. "Déu ens va donar aquest
país que s'esten des de la mar fins al Jordà". 

El 29 de maig passat el Likud, la dreta d'Israel, va recuperar
el poder amb dues prioritats; la primera, enfortir el projecte
del gran Israel i revisar els acords d'Oslo per a una nova
filosofia, tornar vint anys enrere per recuperar els acords de
Camp David firmats entre James Carter, Beguim i El Sadat
l'any 78, i açò era permetre l'autonomia palestina, que ja
llavors havia estat refusada pels mateixos palestins.
Netanyahu va assegurar que respectaria els acord d'Oslo, els
acords que van impulsar el procés de pau al pròxim orient
iniciats a la conferència de Madrid. Açò no obstant,
Netanyahu és lliure de prosseguir-los o no, i així, si no els
prossegueix, enterrar-los.

Els darrers esdeveniments, l'estratègia per fer saltar la
pau en mil bocins, han estat clars per veure quins són els
propòsits de la dreta nacionalista d'Israel. S'han fixat que en
els reportatges de televisió mai no surten soldats d'Israel
disparant contra els palestins i, en canvi, sí que surten
palestins en actitud agressiva? Açò són les imatges que
rebem per televisió d'aquesta crisi que s'ha produït en el
pròxim orient.

La política actual del govern d'Israel és la d'estancar la
diplomàcia amb negociacions interminables, prolongar les
discussions sobre d'estatut final dels territoris ocupats de
Cisjordània i Gaza i, mentre això dura, expansionar noves
colònies i ampliar les 140 ja existents i, per entretenir
l'opinió pública occidental i demostrar que els palestins són
terroristes, encendre les sangs i esperar que alguns sectors
del poble palestí es rebel•lin contra Arafat. Els palestins -i
Arafat ja ho ha dit- poden tenir el sentiment que el cicle de
la pau ja s'ha acabat. La decepció davant la cara real del
govern de Netanyahu pot portar-los a una altra Intifada i
aquesta vegada molt més violenta i crua, i una violència que
fàcilment es pot estendre cap a països veïns com Iraq i Síria,
en el fons del Mediterrani. Les divergències i les
dissensions en el món àrab són ben aprofitades per
Netanyahu en la seva política expansionista. 

Per açò nosaltres crèiem que des del Parlament balear
també havíem de tenir opinió davant els fets ocorreguts a
partir del passat 25 de setembre amb l'anomenada crisi del
túnel dels almoneos que ha estat el detonant últim de la crisi,
sobretot un nou i inacceptable intent de d'administració
d'Israel per modificar l'estatus de Jerusalem amb clara
violació de la legalitat internacional i dels acord presos a
Oslo i, per açò, feim aquesta proposició no de llei que és la
següent: 
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"El Parlament de les Illes Balears, amb gran preocupació per
la nova crisi oberta des del passat 25 de setembre en el pròxim
orient, que presenta com a resultat un tràgic balanç de morts i
ferits i posa en perill el desenvolupament del procés del pau
obert a Madrid el 1993, expressa la seva convicció que la pau
en la regió només podrà assolir-se i consolidar-se a través del
ple compliment dels acords d'Oslo, signats per Israel i l'autoritat
nacional palestina, per la qual cosa demana l'estricte respecte
d'aquests acords per totes les parts.

El Parlament de les Illes Balears condemna les decisions
preses pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, durant
els primers cents dies de mandat, que posen en perill el procés
de pau i van en contra dels acords internacionals subscrits per
fer-lo possible".

I tercer: "El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al
Govern espanyol amb la sol•licitud que posi en marxa les
actuacions que siguin precises, directament o a través de la
Unió Europea, per aconseguir que el govern d'Israel compleixi
els acords internacionals i proposant, en cas que no sigui així,
en cas contrari, l'estudi de la suspensió de l'acord d'associació
Unió Europea-Israel".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Faré una intervenció telegràfica, Sr. President. Senyores i
senyors diputats, és cert que el triomf de la dreta, el Likud, a les
darreres eleccions d'Israel ha representat un clar retrocés en el
procés de pau d'aquella zona que, en el cas concret de l'obertura
del túnel dels esmoneus ha significat una provocació al poble
palestí i ha duit com a conseqüència l'esclat d'una nova onada
de disturbis amb una intifada amb resultats terribles i entenem
nosaltres que sols la pressió internacional en favor del
compliment dels acords d'Oslo farà possible el retorn al clima
necessari perquè el procés de pau en aquella zona es mantengui.
Per tant, el contingut d'aquesta proposició no de llei pensam
nosaltres que hauria de ser assumit per la totalitat de la Cambra,
en aquest cas d'aquesta comissió, que el pronunciament
condemnant les decisions preses pel govern d'Israel i la pressió
al govern espanyol perquè actuï de forma incisiva, directament
sobre el govern israelià o a través de la Unió Europea, mereix
ser aprovat per tots els grups d'aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Més intervencions? Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, molt breument per anunciar que
donarem suport a aquesta proposta. Ho ha explicat molt bé
el portaveu que m'ha precedit en la paraula: la situació
interna a Israel i a Palestina és coneguda per tots i, per tant,
compartim la voluntat d'instar les instàncies que
corresponguin perquè es faci tot el possible per portar la pau
també a aquesta zona. Entenem que és, bàsicament, la Unió
Europea, que ho ha de fer; el 70% del comerç exterior
d'Israel és amb la Unió Europea i és aquesta que aporta més
ajuda humanitària i econòmica per la reconversió de la
zona, però en canvi també hem de reconèixer que té una
poca incidència política, encara avui per avui. Per tant, crec
que és bo que, encara que sigui des del Parlament balear,
instem a fer tot el possible per millorar aquestes accions
polítiques en favor de la pau. 

També hem de reconèixer que la política exterior i de
seguretat comuna de la Unió Europea és relativament nova,
des de Maastricht, i també hem de constatar que un dels
primers acords de política exterior i seguretat comuna té
com a objectiu portar la pau a aquesta zona, però bé, ja he
manifestat que la nostra voluntat era donar suport a aquesta
proposta i així ho farem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sra. Alberola té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, en el nostre grup entenem que els temes de
política exterior s'han de resoldre dins el marc competencial
de l'Estat espanyol i no des dels governs autonòmics. No
obstant això, el que sí creim és que, per tal de garantir els
processos de pau entre els països en conflicte, podem, des
d'aquest parlament, instar el Govern de l'Estat perquè posi
en marxa actuacions en aquest sentit.

En aquesta línia donaríem suport al punt número 1
d'aquesta proposició no de llei. No donaríem suport al
número 2 per entendre que es fa una ingerència molt clara
en un país determinat que, per altra banda, el seu president
ha estat elegit democràticament. I al punt número 3
presentaríem un text alternatiu que quedaria: "El Parlament
de les Illes Balears es dirigeix al Govern espanyol amb la
sol•licitud que posi en marxa les actuacions que siguin
precises, directament o a través de la Unió Europea, (...) de
la Unió Europea, per aconseguir el compliment d'aquests
acords". Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pot fer arribar, Sra. Alberola, la còpia d'aquesta proposta
transaccional?

Suspendrem  la sessió durant dos minuts per tal que
puguin...
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Si el Sr. Portella dóna el seu vist-i-plau i els altres grups hi
estan d'acord, quedaria el punt primer tal com està redactat, el
punt segon també tal com està redactat i el punt tercer diria el
següent: "El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern
espanyol amb la sol•licitud que posi en marxa els aclariments
que siguin precisos per aconseguir el compliment d'aquests
acords".

Dóna conformitat, Sr. Portella?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President, jo don conformitat a aquests tres punts; el
que passa és que el segon punt el Grup Popular ja ha manifestat
que no el votaria. Per tant, s'haurien de votar per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament. Jo crec que podem votar conjuntament el punt
primer i tercer i el segon separadament. Votem, idò, el punt
primer i tercer de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Queden aprovats per unanimitat els punts primer i tercer.

Passam ara a la votació del punt segon.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat de la votació és: vots a favor, 6;
vots en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat, en conseqüència, el punt segon de la
Proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5516/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a domini propi de les
Illes Balears a la xarxa Internet.

I passam a la segona proposició no de llei d'avui, que és la
5516, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
domini propi de les Illes Balears a la xarxa Internet. Té la
paraula, per fer-ne la defensa, el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. L'espectacular evolució de la
xarxa d'interconnexió entre ordinadors anomenada Internet
ha estat, en els darrers anys, a les Illes Balears tan
impressionant que totes les previsions que es puguin fer del
seu abast en un futur immediat probablement serien
errònies. Aquest nou mitjà de comunicació, que a hores
d'ara té més de 40 milions d'usuaris a tot el món i que
apunta al gran objectiu de la comunicació global, és un repte
per a la supervivència o el declivi d'una societat i d'una
cultura. És en aquest sentit que, des de les Illes Balears, cal
fer un gran esforç per no quedar enrera en l'ús d'aquest nou
mitjà de comunicació, de gran utilitat entre els empresaris,
estudiants, associacions, l'Administració i els ciutadans en
general.

Fins a hores d'ara, la gran majoria dels recursos que es
poden trobar a través d'Internet són en anglès, però val a dir
que es dóna una tendència creixent a la presència de la resta
d'idiomes d'arreu del món. De fet, el català ja té presència a
la xarxa Internet, sempre en la mesura de les possibilitats
d'una nació com nosaltres. En qualsevol cas, Internet és un
nou i potentíssim mitjà de comunicació, molt útil per donar
a conèixer arreu del món la nostra llengua, la nostra cultura
i la nostra identitat nacional; però, per fer-ho, cal fer
explícita la nostra pròpia identitat, també, en aquesta nova
xarxa d'interconnexió entre ordinadors. 

Açò ha estat la motivació que ens ha duit a presentar
aquesta proposició no de llei, que proposa que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern de la Comunitat
Autònoma, primer a fer les gestions necessàries per
aconseguir un domini propi diferenciat per als servidors
d'Internet a les Illes Balears; segon, que, atenint-nos a la
norma actual que segueix Internet a nivell internacional, el
domini propi per als servidors residents a les Illes Balears
hauria de ser de dues lletres com són I i B; tercer, que quan
la proposta sigui aprovada pels organismes de coordinació
d'Internet, el Govern de les Illes Balears haurà de nomenar
una entitat o institució que coordinarà l'ús d'aquest domini.
Gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per fixar la posició dels altres grups,
pel Grup Mixt el Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el vot afirmatiu a
aquesta proposta del PSM, perquè, clar, som conscients que
no podem quedar al marge d'aquestes noves tecnologies; per
tant, el Grup Mixt li dóna suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Sr. Portella, el seu torn.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposta, que és idèntica a
la que va presentar Esquerra Republicana de Catalunya en el
Parlament català i que el nostre grup d'Iniciativa per Catalunya
va considerar que havia de donar suport perquè és una qüestió
positiva, també tendrà, del Grup d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, en el cas que s'ha presentat en el Parlament de Balears,
el mateix suport que va tenir. En tot cas, dubtam que el Grup
Popular ho pugui fer; nosaltres, quan vam presentar una moció
en el Consell Insular de Menorca només per crear un petit espai
públic a la xarxa Internet, no vam rebre el mateix suport; és un
cas diferent, però si una qüestió tan petita ja va provocar tants
de problemes, estaríem molt contents que per part del Grup
Popular també obtingués el suport aquesta proposta que és
ambiciosa, interessant i que a tots ens agradaria que es pogués
dur a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Socialista, el Sr. Tejero té la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Socialista donarà suport a aquesta proposició no de llei, encara
que ens agradaria fer un parell de consideracions;
probablement, la primera consideració en to chistoso, per dir-ho
d'alguna forma, amb perdó de l'expressió, és que les senyores
diputades i els senyors diputats mirassin un acudit que apareix
avui mateix en un diari de tirada nacional que diu que,
probablement, a molts de "governants" els agradaria que quan
no hi hagués futbol tots els ciutadans d'aquest país estiguessin
connectats a Internet, ja que sembla ser que produeix
dependència en la gent que acaba connectant amb Internet. En
qualsevol cas, vull fer una altra precisió en el sentit que existeix
-no es diu a la Proposició no de llei- una xarxa alternativa, bé,
no alternativa, complementària, ja que Internet és un terme
internacional anglès i a l'Estat espanyol existeix la Infovía, que
és una altra modalitat. Realment em sembla que probablement
el punt tercer de la Proposició no de llei no el veim
excessivament clar, però, en qualsevol cas, això no serà
obstacle perquè el Grup Socialista doni suport a aquesta
proposició no de llei. Pensam que és positiva, encara que no
sabem fins a quin punt les normes internacionals d'Internet
autoritzarien a disposar d'unes lletres de domini propi a les Illes
Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Popular, el Sr. Rovira i Alós
té la paraula.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Podemos estar de acuerdo, en la
exposición de motivos del Grupo Parlamentario
Nacionalista, en la importancia de Internet, en la utilidad
para los empresarios, para los estudiantes, para las
asociaciones, para la Administración, para los ciudadanos,
etc. También podemos estar de acuerdo en la importancia
que tiene este medio de comunicación para dar a conocer
tanto la lengua propia como para dar a conocer la cultura y
para dar a conocer muchísimas más cosas. Pero lo que no
tenemos tan claro es la utilidad de esta propuesta porque,
¿qué utilidad tiene cambiar esta terminación?, ¿qué utilidad
tiene conseguir ese dominio propio?

En estos momentos la Dirección General de Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones del Gobierno
balear ha iniciado unos trabajos para, de alguna manera, ver
qué posibilidades tendríamos de mejora adoptando este tipo
de dominio y qué posibilidades, también, hay de que se
acepte, por parte del organismo que dirige estos dominios,
la posibilidad de poderlo cambiar y si aportaría algo, si
complicaría o no, tecnológicamente y si dificultaría o no la
localización de las direcciones de Baleares. 

Por lo tanto nosotros, en este momento, no vamos a
apoyar esta proposición no de ley porque pediríamos un
poco más de tiempo y pediríamos que se estudiase, por parte
del Gobierno balear, que se dejase estudiar al Gobierno
balear, como ya lo viene haciendo, este tema en profundidad
para ver de verdad los pros y los contras, para ver si
verdaderamente conviene o no conviene a Baleares hacer
esta petición, a parte de que nos la pudiesen o no conceder,
que eso es un tema muy discutible, por lo visto no se están
concediendo y, bueno, en todo caso el Grupo Popular votará
que no pero matizando este tema: dejar que se siga mirando
la validez o no validez de este cambio de dominio y si
aporta o no aporta a Baleares esta petición. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. En torn de rèplica..., entenc que hi
ha sessió de torn, Sr. Orfila. Idò el Sr. Orfila cedeix el seu
torn al diputat Sr. Alorda. Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Un dels punts que s'ha exposat és,
sens dubte, la possibilitat que l'Internet Assigned Numbers
Autority, l'IANA, autoritzàs aquest nou TLD, aquesta nova
terminació d'aquests números que es converteixen,
senzillament, en lletres dins els dominis d'Internet. Pensam
que no hi ha cap mena de dubte que sí pot esser així per una
qüestió, senzillament perquè ja ho ha fet en moltíssimes
ocasions: Antàrtica, Aruba, Djibouti, Illes (...), Guaiana
francesa, Gibraltar, Guam, Honk Kong, Kiribati, (...),
Nauru, Tokelau, Illes Cocos...; hi ha molts d'estats de la
Unió Europea, Regne Unit, Holanda, Austràlia, Nova
Zelanda, França..., que tenen distints top levels, dominis, per
distints territoris, per no discutir que llavors hi ha, com era
a l'inici dels dominis, que no siguin amb efectes territorials,
com és com per comercial, xxx vostès ja poden imaginar per
què és, etc., i que hi ha moltíssima gent que els utilitza.
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Sabran que hi ha, per exemple, empresaris i hi ha hotelers
gironins, que utilitzen la GI de Gibraltar, perquè dins Internet
tots aquests temes de les fronteres no són cap mena de tabú. És
més, avui mateix, en aquests moments, l'IANA promou, per una
millora de la seguretat, de l'estabilitat i de l'operació integral a
nivell mundial, la concessió de nous TLD. Quin és el
problema?, el problema està en el fet que IANA no vol assumir
el compromís de dir què és un país, ells no funcionen per estats,
funcionen per countries; el que passa és que IANA, sense que
l'estat es pronunciï, és poc inclinada a donar terme de country
a un territori que el mateix estat no reconegui. 

Aleshores nosaltres el que pretenem, com hi ha hagut ja a
moltes altres bandes i va ser aprovat per unanimitat en el
Parlament de Catalunya fa un parell de mesos, com s'ha recollit,
amb una intervenció jo crec que molt positiva del Partit
Popular, que ens canvia, a nivell de Catalunya, el que no ens
canvia a nivell d'Illes Balears, com veim amb tots els succeïts
que succeeixen darrerament i aquest n'és un altre. Quines
millores? Una primera millora és, evidentment, aquesta que
promou IANA que és qüestions tècniques; el nostre grup, jo li
he de confessar que no és una qüestió tècnica, és perquè ja que
al màxim que hem arribat en aquesta comissió és parlar d'un
projecte de país, un punt següent, nosaltres, com a mínim, com
que estam convençuts que el país hi és almanco voldríem tenir
un ciberpaís, i això significa que ens venguem en el món,
tenguem un espai virtual en el món com a IB, com a Illes
Balears. Nosaltres creim que això sí que és útil; és útil a nivell
d'autoestima i de venda, fins i tot, una gent que viu del turisme
per ser més coneguts, i crec que en el mateix sentit que és útil
per als catalans, que ja duen dins la seva campanya, més de mil,
o un milenar, de subscripcions de cibernàutes, és a dir, no es
demana al carrer sinó que es demana a vilawebs, com saben,
una vila, per cert, l'espai més important d'Internet en català que
no té .es sinó .com. 

Creim que era una bona cosa; consideram que el Govern
balear ja ho hauria d'haver estudiat fa molta estona; el que passa
és que no ho estudia, ens diu que regalarà PCs als ajuntaments
i va sortir publicat a tots el diaris no sé quin temps fa, els PCs
no són als ajuntaments, a nosaltres ens agradaria que aquest
compromís hi fos i creim que seria interessant que avui
s'aprovàs aquest nou domini. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol contrareplicar? Sr. Rovira té la
paraula.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, a mi me parece que el Sr.
Alorda no me ha entendido; yo lo que le he dicho es que el
Gobierno lo está estudiando, usted dice que no lo está
estudiando, a mi me han dicho que sí. En todo caso, pregúntelo
usted si no se fía de mi palabra. En cuanto a otro tema, yo
simplemente le digo que en este momento no, en este momento
no. ¿Por qué?, porque se está estudiando, pero yo no le digo que
en todos los momentos no, a lo mejor más adelante interesa o
a lo mejor más adelante se le ve una utilidad mayor de la que se
le puede ver ahora. 

También me preocupa que todo lo que sea bueno para
Cataluña tenga que ser bueno para Baleares; ¿también será
bueno para Baleares todo lo que sea bueno para
Extremadura?, ¿también será bueno para Baleares todo lo
que sea bueno para Murcia?; hombre, yo creo que cada
comunidad autónoma tendrá, en determinados temas, cosas
que le beneficiarán y cosas que le pueden perjudicar.
Nosotros en este tema no tenemos, ni mucho menos, claro
que pedir en estos momentos el cambio de identificador sea
lo más adecuado. Simplemente le decimos que nos deje
estudiarlo, deje que el Gobierno lo estudie, deje que se
miren los pros y los contras y, en todo caso, no es una
cuestión de ponerse o no ponerse medallas. Si esto es bueno
se hará, si no es bueno no se hará. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Vol fer una proposta transaccional?
Bé, la faci, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En vista de la darrera postura del Sr. Rovira, creim que
podria ser interessant arribar a una entesa perquè s'aprovàs
que en un termini prudencial el Govern fes una proposta
després d'haver fet aquests estudis o que, com a mínim, ens
comunicàs el resultat d'aquestes indagacions per saber
exactament si s'ha fet o no s'ha fet; com a mínim que el
Parlament encomanàs aquesta feina al Govern. Si fos
possible o demanam un recés o molt ràpidament, amb
aquest compromís, nosaltres el que voldríem és que avui ja
s'aprovàs, però si no, en vista que hi ha aquests treballs, que
es concretassin.

EL SR. PRESIDENT:

Farem, en tot cas, un recés de tres minuts.

Recomença la sessió. Bé, la proposta transaccional que,
per les postures que hi ha, crec que hi podria haver -no està
escrita- és que, en qualsevol cas, aquesta cambra demana al
Govern de la Comunitat Autònoma que continuï els estudis
pertinents en relació en aquesta qüestió i que en un termini
màxim de tres mesos hi hagi un pronunciament sobre la
mateixa.

Entenc, idò, que en aquest cas es pot considerar
aprovada per assentiment? Queda, idò, aprovada per
assentiment aquesta proposició amb aquest text
transaccionat.

(Remor de veus)



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 19 / 21 de novembre del 1996 287

II.1) Compareixença de l'Il•lustre President del Consell
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears, Sr.
Bartomeu Binimelis i Berenguer, per tal d'informar sobre el
resultat de la campanya "Projecte de País" (RGE núm.
4402/96).

I passam al darrer punt de l'ordre del dia que correspon a la
compareixença...; prec a l'uixer que faci passar...

Bé, començam el segon punt de l'ordre del dia d'avui, que és
la compareixença número 4402, acordada per aquesta comissió,
de l'Il•lustre President del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola a les Illes Balears, Sr. Bartomeu Binimelis
Berenguer, per tal d'informar sobre el resultat de la campanya
"Projecte de país". El President del Consell Assessor ve
acompanyat de l'Il•lustríssim President de la Comissió d'Estudis
del Consell Assessor, Sr. Pere Pons i Vidal i de l'Il•lustríssim
Secretari del Consell Assessor, Sr. Alejandro Espinós i
Bonmatí. El procediment que s'ha fet arribar a aquesta
presidència seria que, en primer lloc, s'emetria el video
corresponent a l'esmentada campanya i llavors tendria un torn
d'intervenció el president del Consell Assessor. Per tant, els
serveis tècnics poden procedir.

(Projecció d'un video)

Em diuen que ja ha acabat i ara va de bo. Té la paraula el
President del Consell Assessor, Sr. Binimelis.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RÀDIO TELEVISIÓ ESPANYOLA (Bartomeu Binimelis i
Berenguer):

Primer de tot, bon dia, i en nom de la resta de membres del
Consell Assessor, que són companys vostres, dels mateixos
grups, donar-vos, d'alguna manera, les gràcies per després d'11
anys, haver pensat en l'existència d'aquest organisme i haver-li
demanat que vengui aquí a comparèixer per un tema puntual.
Com a cosa personal també m'agradaria dir, sobretot al grup
que en primer lloc ho va demanar, que és Esquerra Unida, que
està bé que venguem els del Consell Assessor a debatre aquí la
campanya "Projecte de país"; però ja que havíem de venir per
una compareixença d'aquestes i que fos la primera, molt
probablement hagués estat bastant més interessant venir a
debatre quin ha de ser el model audiovisual en aquesta
comunitat i, sobretot, quin paper ha de jugar la ràdio televisió
pública a les Illes Balears. Crec que hagués estat un motiu
bastant més important de convocatòria.

Quant a la campanya, no estaria bé que no donàs les gràcies,
primer de tot, a la resta de membres del Consell Assessor;
probablement sense ells tampoc no hagués estat possible fer
aquesta campanya i, sense cap dubte, molt particularment a
dues persones de Televisió Espanyola i de Ràdio Nacional, en
el seu temps, que varen ser Antoni Traveria i Antoni Vidal, i
per complet tota la plantilla tant de Televisió Espanyola com
Ràdio Nacional d'Espanya, molt més especialment a la plantilla
de Televisió Espanyola que és la que més feina hi va fer, encara
que la il•lusió jo crec que va ser compartida per ambdues.

El Nadal del 95 va ser quan aquesta idea va començar a
tenir una mica la seva gènesi; a Televisió Espanyola havien
de fer unes promocions per felicitar les festes; jo no sé si
vostès ho saben, però a Televisió Espanyola no hi ha una
partida ni tan sols per posar publicitat als altres mitjans de
comunicació, ni tan sols per fer intercanvi publicitari i, des
del Consell Assessor, se'ls va oferir, ja es felicitava per
televisió, per ventura no estaria de més aprofitar altres
mitjans de comunicació per fer-ho. El Consell Assessor es
va fer càrrec de les despeses i, a canvi d'això, vàrem entrar
dins la promoció, també, de les bones festes i vàrem
començar a pensar quin tipus de gestions es podien fer per
fer una publicitat que donàs a conèixer, a més del Consell
Assessor, aquesta necessitat que jo havia escoltat aquí i que
ja la sabia també des de fora, però que vostès l'expressaren
aquí, quan va presentar la memòria en Maties Garcies, que
era la reivindicació d'una més àmplia programació. 

Hi havia moltes maneres de fer una campanya per
demanar més programació però també havíem de tenir molt
present que s'havia d'emprar el mateix mitjà de comunicació
públic i no podia ser una campanya reivindicativa, almanco
en el contingut de les paraules, encara que guanyéssim
aquesta batalla del llenguatge aprofitant, per ventura,
l'ambigüitat del contingut. Probablement una cosa i l'altra
varen tenir molt a veure amb el fet que després, al llarg de
l'any, allò que amb unes gestions que han corregut
paral•leles s'hagi pogut arribar a aconseguir aquest augment
de la programació, no tan sols a les Balears sinó també a la
resta de l'Estat, que tenguem ara un programa en català els
horabaixes que és Barri Sèsam i que molt probablement,
encara que avui no és el moment d'anunciar aquestes coses
perquè hem vengut per parlar d'aquesta campanya de
"Projecte de país", però l'augment de programació encara
anirà endavant, encara en tendrem més i no passaran molts
de dies que ja ho podrem fer públic.

La creació del logotip, aquest logotip d'"Illes Balears,
projecte de país", va venir d'una conversa que vàrem tenir,
en concret jo, amb l'agència de publicitat, que no ens va
cobrar el disseny, que era clau, i el creador va ser Alberto
Vergés, i volíem donar una sensació que aquest país nostre
encara està per fer, per tant aquest projecte de país havia de
ser un dibuix que no estàs del tot definit però que no s'havia
de poder identificar amb cap tipus de color de cap
campanya electoral; és per això que a la paleta de colors hi
entren tots, per això és que hi ha politges, aquesta sensació
de moviment d'una cosa que està en marxa però que està
inacabada, que encara ha de partir. A mi, almanco, em va
agradar molt, la manera com va quedar, amb les dues illes...,
Menorca per dalt, Eivissa per baix... L'èxit es pot dir que és
de l'agència; l'únic inconvenient que li podríem trobar és
que per ventura no té aquell aspecte de les tres dimensions
que sembla que hauria d'anar més acompanyat a una figura
d'aquest tipus geomètric que pugui estar dins una publicitat
televisiva.
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La presentació dins el Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola es va fer el mes de març, dia 7; aquell dia no es va
aprovar, es va deixar damunt la taula perquè els representants
dels altres grups poguessin reflexionar, i dia 19 de març es va
aprovar, en principi jo diria que per unanimitat, almanco
unanimitat dels presents; després es va incorporar un altre que
precisament era el d'Esquerra Unida que no hi va estar del tot
d'acord, però no amb la campanya, sinó, probablement, amb el
significat de projecte de país. Pensem, per situar-nos, que
també hi havia unes determinades reivindicacions de Balears
com a comunitat històrica i quan jo li venia que érem un
projecte de país hi podia haver una mala interpretació del
significat de la campanya.

La col•laboració del personal de Televisió Espanyola i de
Ràdio Nacional va començar els mesos d'abril i  maig. Dins el
desenvolupament dels guions hi varen col•laborar Joan Cuesta,
Joan Antoni Prevost i  Miquel Rosselló per Televisió Espanyola
i Miquel Àngel Gil per Ràdio Nacional d'Espanya i després en
els espots, com heu vist, hi participen els actors que són també
part de la plantilla de Televisió i de Ràdio Nacional, llevat dels
al•lotets que, evidentment, no hi fan feina. 

La presentació de la campanya es va fer dia 9 de maig i es
va fer al President de la Comunitat que era el Sr. Cristòfol
Soler, i també es va presentar als mitjans de comunicació.
L'inici de la campanya va ser dia 11 de maig a Televisió
Espanyola i dia 16 als diaris. S'ha de fer un petit advertiment,
que dia 1 de maig, quan va néixer el diari Balears, nosaltres
vàrem incloure ja un quart de pàgina dins les pàgines que hi
havia d'informació de televisió, és a dir, que en realitat la
campanya havia començat dia primer de maig i no dia 11 o dia
16.

Els impactes que hi ha hagut a Televisió, que jo no els
consideraria d'espot sinó de promocions, han estat, el mes de
maig, de dia 11 a dia 30, 24; el mes de juny, de dia 17 a dia 28
n'hi ha hagudes 18; el juliol, de l'1 al 14 n'hi va haver 12; el mes
d'agost, de dia 3 a dia 4 n'hi va haver 2; i el mes de setembre, de
dia 1 a dia 10 n'hi ha hagut 13, que en total sumen 69. En els
diaris n'hi ha hagut 2 per diari, en els 7 diaris -hi hem d'incloure
també Menorca i Eivissa, per suposat- i 2 a la revista Brisas, i
a Ràdio Nacional d'Espanya, que com saben vostès no emet
publicitat, el que es va fer va ser diferents entrevistes als
distints personatges de la vida pública d'aquestes illes que
expressaven la seva opinió sobre la campanya. Aquesta
campanya va tenir, aprofitant altres insercions, també ressò a
les conferències, seminaris, debats, que vàrem fer; també
l'emprarem dins la publicitat que vàrem fer de Ràdio Nacional
d'Espanya pels darrers partits que varen emetre ells del
Mallorca, i també per Televisió Espanyola quan havien de fer
el programa especial de l'ascens del Mallorca i del
Correllengua, que nosaltres vàrem fer propaganda als diaris del
Correllengua dient que el donarien per Televisió Espanyola en
directe.

Aquesta ha estat, en línies generals, la campanya, una
campanya que ha estat, i jo podria assumir al 100% la
responsabilitat, ara aturada, i que en breus dies, per Nadal,
la tornarem a emetre a Televisió Espanyola. I pràcticament
qued pendent de les seves preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Binimelis. Té la paraula, en primer lloc, pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, senyores diputades i
senyors diputat, la presència del President del Consell
Assessor de Ràdio Televisió Espanyola en aquesta comissió
i també als membres del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola que han vengut a donar suport en
resposta a la seva petició que venguessin aquí a donar-li
suport. Jo li he de dir que una compareixença no és una
reprovació, ni molt manco; és per parlar d'un tema; no tenia
per què dubtar que necessitaria un suport que el defensàs en
aquesta compareixença; era per parlar d'un tema, per parlar
del tema de "Projecte de país" i ampliar-lo, i li he de dir,
també, que la responsabilitat de posar a l'ordre del dia una
qüestió com aquesta és del grup parlamentari; no són les
seves atribucions jutjar si aquesta compareixença era o no
era correcta. Li dic açò perquè crec que està un poc...

EL SR. PRESIDENT:

En tot cas és de la comissió.

EL SR. PORTELLA I COLL:

També li volia dir que fes arribar la felicitació d'aquest
grup parlamentari als tècnics que van fer possible,
tècnicament, aquesta campanya i també als tècnics
musicals, amb aquesta música molt a l'estil de la Penguin
Cafe Orchestra i que tenen un gran mèrit. També he pogut
comprovar, per les imatges que ens han passat abans de les
seves paraules, que són les mateixes que es passaven per
televisió i que, per tant, són exactament els mateixos espais,
els que hem vist ara, que els que havíem pogut veure.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 19 / 21 de novembre del 1996 289

Va ser Esquerra Unida, és cert, que va demanar la seva
compareixença com a president del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola en aquesta comissió i com que el grup no
tenia prou força per fer-ho directament, la comissió va trobar
que era oportú que vengués a explicar els objectius, els resultats
del "Projecte de país". La campanya es va iniciar, com molt bé
ha dit, el passat mes de maig, just en acabar el darrer període de
sessions i es va acabar aquest mes de setembre. Els
parlamentaris varen tenir informació no directa del motiu
d'aquesta campanya, dels seus objectius, dels mitjans posats en
funcionament, i ara en tenim també dels resultats d'una forma
molt més directa, i amb aquesta informació indirecta vàrem
creure que ens trobàvem amb una campanya que tenia una
doble finalitat, una finalitat que era un discurs polític, d'idees,
que trobàvem que la CAIB era un projecte de país, amb una
opció nacional, amb una via per assolir majors quotes
d'autogovern i amb una llengua pròpia. I també hi havia
objectius pràctics que era aconseguir una franja més àmplia de
la programació del centre regional de Ràdio Televisió
Espanyola a Balears. 

Fins i tot lligant aquestes dues finalitats, en aquells dies de
festeig amb la Diada de la llengua i entitats promotores
d'aquesta diada per a la llengua, d'encontres amb el Govern
català, de parlar de televisions públiques i televisió en català, es
va dir que l'objectiu final de la campanya, i es va dir per
premsa, era la consecució de mitjans propis de comunicació
audiovisual en aquesta comunitat autònoma, o que era l'interés
propiciar-los. Lògicament els grups, entre els quals ens hi som
nosaltres, que defensam la necessitat de mitjans de ràdio i
televisió autonòmiques públiques, la perspectiva era d'il•lusió,
però hem de deixar un poc les il•lusions per aquella primavera
del 96 i situar-nos en aquesta tardor d'aquest mateix any. A la
carta que vam rebre tots els diputats i diputades dia 29 de maig,
se'ns explicava que la campanya perseguia aquestes dues
finalitats: una, la de diferenciar una programació estatal d'una
pròpiament nostra, tant a Televisió Espanyola com a Ràdio
Nacional d'Espanya, i una altra, qualificada a la mateixa carta
com a subliminar, de mostrar el caire nacionalista des d'una
expressió tan adient com a "Projecte de país". 

Lògicament nosaltres ens hem de demanar, entrant ja en el
convit subliminar, sobre el nostre país i el seu projecte. Som un
país?, som un arxipèlag?, som un territori esbocinat en illes?,
som una disgregació amb escassa consciència de balearitat i
també amb escassa consciència de catalanitat?, les Illes Balears,
país o països?, països balears o països catalans?, què som? I
"Projecte de país", quin projecte?, també ens ho hem de
demanar; se suposa que un projecte s'ha de fer sobre allò que
encara no existeix i que qualcú vol que existeixi i que es pensa
aconseguir a partir d'un conjunt d'idees aplicables segons un pla
detallat, i per força, des de l'espectador que vaig ser d'aquella
campanya, com la majoria de nosaltres, des d'aquesta
expectació m'he de demanar on eren aquestes idees, quins
plans, ja manco subliminars, estaven darrere aquelles imatges,
quins plans s'havien previst. Més enllà de les paraules i de les
belles imatges els pobles insulars navegam a la deriva dels
vents, si bufen de primavera o bufen de tardor, i Menorca que
es vanagloriava també, com a menorquí que som, de tenir un
propi projecte per a Menorca, un projecte diferenciat, ha acabat
també amb el mateix projecte, el mateix camí que Mallorca i
que Eivissa, perquè ja existeix un projecte de país que ha estat
la balearització.

Anem ara a la campanya. Se'ns deia: "tendrà com a suports
per a la seva difusió els mitjans de ràdio, televisió -la carta
que vam rebre- de premsa diària i de premsa forana, així
com els taulers d'anuncis d'empreses, institucions i
associacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera".
En què va quedar tota aquesta gran campanya? Excloent la
promoció gratuïta de la campanya a través dels mitjans
públics, com vostè ha dit molt correctament, quina inversió
es realitzà perquè la campanya "Projecte de país" arribàs a
fons a tota la ciutadania i provocàs un debat? Dels 800.000
habitants de les Illes Balears, quants van sol•licitar el cartell
de la campanya personalitzat amb el seu nom? Són dades
que s'haurien de tenir per veure la projecció que va tenir
aquesta campanya. Qui va emprar voluntàriament el
logotips de la campanya, que també es proposava? Pot
afirmar qualcú que després d'aquesta campanya existeix un
major compromís de caràcter nacionalista, un major
component nacionalista i pluriinsular, balear, com es vulgui
dir, a les nostres illes? Són els resultats que hem de veure.

L'objectiu principal de la campanya era una major
programació del centre regional de Televisió Espanyola, i
24 hores de programació balear a Ràdio Nacional
d'Espanya. Ja acabada la campanya, almanco la primera
fase, perquè vostè ens ha dit que el desembre es tornarà a
començar una nova fase, el mes d'octubre, quan ja estava
acabada, es va ampliar la programació del migdia de
Televisió Espanyola de 30 a 60 minuts, més o manco, de 25
a 55 minuts, i la del fosquet es va reduir un poc i ha passat
a ser de 10 minuts, em sembla, si no vaig errat, tampoc no
faig un seguiment molt diari de la programació; per un
costat s'ha guanyat, en aquest cas, més, i per un altre s'ha
disminuït un poc. Ara ja es comença a dir, m'agradaria que
m'ho explicàs, que a partir del mes de gener aquesta franja
horària d'una hora del migdia, quan torni n'Arguiñano i la
seva cuina popular, anirà a una altra vida; es comença a dir,
s'ha sentir parlar que quan vengui el cuiner i la seva cuina la
franja d'una hora ja no serà d'una hora, hi haurà altres
prioritats des del centre de Televisió Espanyola. 

Creim que el problema no és tenir més o manco minuts;
el problema principal -estic segur que hi estarem d'acord
tots els presents, segur però, a més que aquestes coses tenen
consens i l'han tengut i el tindran- és crear una franja horària
estable, que no es mogui, que sigui sempre la mateixa, que
l'espectador sàpiga a on acudir, en quin moment acudir. I
açò parlam de 167.000 espectadors, segons els darrers
estudis que hem pogut rebre del Consell Assessor, que és un
important nombre d'espectadors, hi ha una important
audiència, interès per conèixer la programació que es fa des
de Balears. Per tant, consolidar amb l'horari una franja
estable; açò és important tant com la durada d'aquesta franja
estable. Però sabem que les directrius de programació de
Madrid poques vegades han tengut interès a tenir en compte
la realitat i les necessitats de les Illes Balears; la seva
política abans de les darreres eleccions i ara respecte dels
centres territorials és una política molt generalista i obeeix
més als criteris de màxima audiència que als criteris de
servei públic. Per ara ha estat així. Aquesta consolidació
d'una franja horària necessitava també que reparem les
condicions tècniques en què es desenvolupa aquesta feina,
necessita que les reparem. 
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Fa uns dies a Menorca vostè mateix, els responsables,
Antoni Vidal i Juan Antolín, afirmaven que s'ha de tenir la
capacitat tècnica per realitzar desconnexions en directe -açò fa
molts d'anys- i transmetre informació en directe cap al centre
regional. Hem de recordar, però, que Balears ha estat l'única
comunitat autònoma que ha quedat fora del Plan de
actualización de los enlaces fijos y móviles de la xarxa de
Televisió Espanyola, ha estat, curiosament, l'única comunitat
que ha quedat fora d'aquest pla d'enllaços, fa ben poc; per tant,
és una qüestió que hauríem de preveure. Sé que ha estat per un
oblit, que no ha estat intencionadament, un oblit administratiu,
però... Hem de recordar que aquest és dèficit que fa molts
d'anys que arrossegam del servei públic de Televisió
Espanyola, i hem de recordar que aquest dèficit obliga a enviar,
periòdicament, les cròniques per avió o altres vies, per correu,
les cròniques des de les altres illes, i és un problema que
s'hauria d'haver superat.

Una altra qüestió de la major programació a un centre
regional és que no té local propi, el tema dels centres regionals,
fins i tot del local del Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola, que era un local cedit amb unes transferències per
uns altres motius i que no s'empren per aquells motius sinó per
aquests. Qüestions d'espais, tècnics, qüestions que fan falta; i jo
ja sé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, a mi m'agradaria fer una observació, i és que jo
crec que ha de ser possible que hi pugui haver, en qualsevol
moment, una compareixença fins i tot més ampla per parlar de
tota la qüestió relacionada amb Ràdio Televisió Espanyola aquí
a les Illes Balears. En aquests moments estam en una
compareixença prevista únicament i exclusivament pel que fa
a la campanya "Projecte de país". Jo li pregaria se centràs en el
tema i, en qualsevol cas, en fi, jo pens que ha de ser possible,
en qualsevol moment, tenir una compareixença de més ample
abast que la d'avui. Avui aquest és el motiu i jo pregaria que se
centràs en la qüestió.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, per la correcció; jo només he respost
a la convidada que feia el president del Consell Assessor quan
ha dit que li semblava poc que parlàssim només de "Projecte de
país" i, per tant, he volgut acceptar aquesta convidada. Per altra
part, "Projecte de país" tenia un aspecte de major programació,
que té uns aspectes tècnics que l'afavoreixen o no i, per tant, en
volia parlar una mica. El que li vull dir, en tot cas, és que des
del Consell Assessor es fa feina, es fan passes per arranjar
aquests problemes; sabem que hi ha un consens amb els
objectius i, per tant, nosaltres també en som favorables, no
estam, de cap manera, en contra d'aquest consens, sinó ben al
contrari, de fer feina i d'avançar en aquest consens. 

I anant ja al tema de "Projecte de país", també sabem que
l'abstenció del representant d'Esquerra Unida en el Consell
Assessor no era per la qüestió política que vostè ha fet
veure, sinó que era perquè no entenia molt bé els objectius
final de la campanya, quins eren i de quins recursos es
disposava per aconseguir-los; açò era la causa i no una
interpretació política que no ha estat així. I també li
recordaré que el representant d'Esquerra Unida al Consell
Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, però a nivell de
l'Estat, va saber donar el seu suport i la seva felicitació a la
campanya perquè desconeixia l'objectiu polític, el
desconeixia; per tant, nosaltres hem volgut centrar també el
tema més en l'objectiu polític, perquè la campanya en ella
mateixa, per força de tots ha de ser una campanya que ha de
tenir el seu interès i ha de merèixer el suport.

Jo li vull dir açò perquè també comprenc i sé separar el
que són responsabilitats, limitacions, del Consell Assessor
i el que són responsabilitats del Govern balear, són dues
coses distintes. Per tant, he intentat centrar la intervenció
dins el que seria responsabilitat del Consell Assessor de
Ràdio Televisió Espanyola.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Altres grups que vulguin
intervenir? Pel Grup Nacionalista-PSM té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè ens
sembla que més o menys el tema..., per aclarir un poc la part
econòmica de la campanya de la compareixença, i el nostre
parer, senzillament, és que, en tot cas, la idea ens sembla
positiva, de donar una idea de país; la paraula "projecte" per
ventura no ben bé encertada; ens agradava més que fa un
grapat d'anys, en comptes de "fer camí, fer camí", s'hagués
"fet país, fet país", i potser viuríem a una altra banda, però
es feia camí i viaranys i no sabem per on ens ficàvem, en
aquells moments, i tan sols vull demanar que aquest logo,
aquesta idea, l'IB, nosaltres hi volem jugar amb força; per
tant, IB a Internet, IB a les matrícules, IB arreu, i no Islas
Baleares quan convinguin aquests tipus d'arguments, crec
que és bo jugar en aquest sentit.
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Per tant, en principia a nosaltres ens sembla bé, però
consideram, segurament, que ha estat fins i tot insuficient, és a
dir, consideram que aquesta mena de campanyes, aquesta mena
de línies força que segurament alguna cosa hi deu haver tengut
a veure el canvi de presidència, de sensibilitat i, potser, de
prioritats quant al que és, perquè parlaven que és del Govern
balear, la campanya, perquè si no, efectivament, es fa un bluf o
es fa una sortida que no deixa pòsit. Aquest mena de
campanyes, o són sistemàtiques i es passa del projecte als fets
i llavors són 6 milions, i llavors són una altra cosa, i llavors una
nació, etc., i es fa sistemàticament i periòdicament i es
mantenen en distints mitjans i es mantenen com una línia força
d'actuació política, alguna manera de consciència, o cauen,
senzillament és una anècdota, en un moment puntual es fa una
filigrana i això, publicitàriament, propagandísticament, crec que
no deixa pòsit, com deia.

Quant als objectius immediats, pensam que no s'han
aconseguit, o de tot d'una nosaltres en som escèptics, aquesta
franja de l'informatiu de l'horabaixa creim que era molt
important, que s'ha de recuperar; el mateix que s'ha comentat,
perquè ja és un clàssic i només ho diré molt breument, però
aquesta idea de l'estabilitat en la programació, de saber quan és
que hi ha programació balear i, evidentment, ja que tenim l'ús
de la paraula, no podem estar de dir que per nosaltres la
quantitat també és important, és a dir, són absolutament
insuficients les desconnexions, a part que hi hauria d'haver
connexions amb Sant Cugat, evidentment -per nosaltres és una
reivindicació de sempre- com televisió autonòmica, etc., tot el
que puguin ser mitjans audiovisuals en llengua catalana i amb
els missatges, a més, propis del país, que s'autocentri en ell
mateix; hi ha una cosa importantíssima a l'hora que un país
senti les pròpies problemàtiques com a importants i és que els
mitjans de comunicació el refereixin a ell mateix, d'alguna
manera el converteixin en el centre de l'actualitat, i no les
pantojas, etc., altres referències que, d'alguna manera, despisten
del fet de qui són els protagonistes del propi país; són mites que
creen els mitjans de comunicació i que per a nosaltres són
cabdals. 

Per tant, en principi, veure els detalls d'aquesta campanya
no l'hem vista qüestionada de fons, o no ens ho ha semblat en
la compareixença, saber-ne els detalls econòmics i altre tipus de
detalls, i pensar, senzillament, que és una gota dins la mar si no
va arropada, si no té tot un suport d'altra mena de mecanismes
publicitaris que li donin relleu; si no senzillament...; a part que
no té credibilitat si el Govern no hi actua ni té credibilitat si la
mateixa televisió llavors no actua com un país, i un país amb la
franja horària que tenim nosaltres a Televisió Espanyola, crec
que val més que se (...) de país, no sé si dir-se regió, comunitat
autònoma o una cosa molt més suau, no sé, un territoriet al qual
es dóna un franja perquè s'entretengui perquè, francament, això
no és un país, amb aquesta franja horària. Si hi ha d'haver un
projecte hi ha d'haver la desconnexió i hi ha d'haver unes
aportacions realment dignes a allò que ha de ser la televisió
pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Només vull agrair el president del
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola la seva
presència avui aquí per explicar aquesta campanya, i fer-li
només un parell de preguntes, a veure si la campanya
actualment té l'autorització, el vist-i-plau o la conformitat
del Govern de la Comunitat Autònoma, a veure si en
aquests moments s'emet o quan es pensa tornar a emetre i
què pensa que costarà el total del projecte complet d'aquesta
campanya. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Pel Grup Parlamentari Popular no hi
ha intervenció. Té la paraula, Sr. Binimelis.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RÀDIO TELEVISIÓ ESPANYOLA (Bartomeu Binimelis
i Berenguer):

Jo, per ventura, Sr. Portella, no m'he expressat amb les
paraules adequades i li deman disculpes, però li he de tornar
a fer la mateixa observació: crec que és molt important pel
futur d'aquesta comunitat autònoma saber quin ha de ser el
model audiovisual, i dins aquest model audiovisual quin
paper ha de jugar la ràdio televisió pública; hagués preferit,
i perdoni que insisteixi, que la compareixença fos per parlar
d'aquestes desconnexions, fos per parlar de quin ha estat el
tracte que hi ha hagut a Madrid abans i després del canvi del
govern, però la compareixença és per la campanya
publicitària. Jo el convit, a vostè i a qualsevol altre grup,
perquè realment facin ús de les seves prerrogatives que,
com molt bé ha dit vostè, són vostès qui les fixen, no som
jo, i considerin, com consider jo, que aquest sí que és un
tema important, i sigui en aquesta comissió o sigui en
plenari, hi duguin precisament aquest tema. 

Crec que la ràdio televisió pública té molt a dir, en
aquestes illes; és tota una estructura que jo consider que no
només està molt ben muntada, té uns grans professionals i
uns grans directors, tant a televisió com a Ràdio Nacional,
i crec que els hem d'aprofitar, allò d'usar i abusar d'ells, i ho
hem de fer entre tots; el Consell Assessor, Sr. Portella, no és
del Govern balear, el Consell Assessor és d'aquest
parlament, i la postura que ha mantingut el seu president, no
sempre coincidint amb la del seu partit, ha estat
institucional, i allò que hem aconseguit ho hem aconseguit
entre tots i tots hem d'estar contents de tenir més
programació, ara.
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Quant a la campanya, vostè m'ha demanat, primer de tot,
inversió, el mateix que m'han demanat també el Sr. Alorda i el
Sr. Antich. No hi ha res a amagar; de fet ara no duc les còpies
per passar-les, però demà al matí li farem arribar una fotocòpia
de totes les factures. Dins l'informe econòmic de la campanya
figura un total de 25 documents comptables enumerats; el total,
si és el que vostè volia saber, és 1.647.302 pessetes, a les quals
hauríem d'afegir una factura que encara no ens ha arribat però
que està encarregada, que són 116.000 pessetes més, que farien
un total d'1.763.302.

Quant als cartells, se n'han fet 825, dels quals n'hi havia 150
que des d'aquí hem de donar les gràcies a Tolo Güell, que varen
estar posats a totes les botigues d'alimentació, dels
supermercats SYP, i la resta han estat qüestions individuals de
cadascú que ha telefonat o han enviat carta. Se n'havien
comanat 2.000. Quant al cost de les promos -jo no els diria
espots- el total d'insercions no hem pagat cap pesseta com a
Consell Assessor ni com a Govern. El cost de creació, una
valoració que ens ha fet l'actual director, si s'hagués hagut de
comanar a una empresa, a una productora, hagués anat a uns 2
milions de pessetes; el cost mitjà de les 69 insercions que hi ha
hagut, si posam 100.000 pessetes serien un total de 6.900.000,
que amb el cost de creació s'acostarien als 9 milions de
pessetes. Per això no hem hagut de pagar res. 

Quant a propaganda que hagi sortit amb el "Projecte de
país" i no hagi assumit el cost el Consell Assessor, hi va haver
la primera inserció que la va assumir la Conselleria de Cultura,
que si no record malament eren cent i busques de mils de
pessetes...; crec que eren 186, ara no li puc dir exacte.

Quant a l'ús dels logotips, no ens consta que s'hagin utilitzat,
oficialment no ens consta; sí li puc dir que hi ha hagut
ajuntaments que ens han fet arribar el seu suport a la campanya,
però no és una gran majoria, tampoc. Quant a la política de
Madrid, jo no crec que sigui un tema per debatre aquí, però jo
li puc assegurar que hi ha hagut un abans i un després, i si no
vostè mateix miri la programació que hi ha ara i la que hi havia
abans, no importaria fer moltes càbales; jo crec que a l'equip
que hi ha ara de na Mónica Ridruejo no només li podem agrair
el que tenim sinó també el que arribarem a aconseguir; crec que
el canvi ha estat bastant gros, però no perquè abans comandàs
el Govern socialista -jo en això m'agradaria no ferir
susceptibilitats- crec que la gent que dirigia Televisió
Espanyola podia tenir una ideologia socialista, però jo crec que
simplement no eren bons professionals, crec que estaven
bastant allunyats del que realment passava a la perifèria, com
dirien ells, i com a gestors per descomptat eren nefastos.

Quant a allò dels enllaços, vostè em diu que enguany s'ha
firmat un conveni de Retevisión perquè no és Televisió
Espanyola, que ho du, però no s'ha firmat enguany, es va firmar
l'any passat, que hi havia un altre equip dirigent; a vegades hi
ha unes obvietats que no sé si per sort o per desgràcia les he de
repetir contínuament, i vostès en aquesta cambra ho haurien de
saber: el Consell Assessor és un òrgan consultiu,
d'assessorament, no és de direcció ni d'administració, és a dir,
nosaltres podem assumir la major part de responsabilitat en les
gestions que feim, i jo el primer de tots, però en les gestions
que feim, no en allò que dirigeixen els altres.

EL SR. PRESIDENT:

Ens hauríem de cenyir una mica més en el contingut de
la compareixença; he fet l'observació ja al Sr. Portella i li
faig també a vostè. La compareixença és, bàsicament, per
"Projecte de país", sobre tot el que és aquesta campanya, i,
en fi, altres temes jo els deixaria per una altra
compareixença.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RÀDIO TELEVISIÓ ESPANYOLA (Bartomeu Binimelis
i Berenguer):

Ho farem així, Sr. President. En qualsevol cas li podria
confirmar que probablement el gener de l'any que ve, que
falta un mes i mig, ja seran les notícies en directe, de
Menorca i d'Eivissa, que cregui que aquest consell assessor,
des de que va ser nomenat dia 11 d'octubre de l'any passat,
ha fet molt per aconseguir això; em cregui que és vera. 

Responsabilitat del Govern balear no en té cap ni una, en
el tema del Consell Assessor i el que s'ha fet a Televisió
Espanyola i a Ràdio Nacional. Cap ni una. El logotip que
posa Govern balear en Consell Assessor és un logotip que
jo no sé qui el va crear, però fa 11 anys que el tenim, jo no
el m'he inventat. Jo l'he trobat posat, i si li he de dir la
veritat estic orgullós de tenir-lo per damunt, el que posa
Govern balear. 

Crec que vostè no m'havia demanat res més, a part d'allò
del Sr. Arguiñano que m'agradaria que no fos així com vostè
diu.

Pel que fa al Sr. Alorda, vostè m'ha demanat de la part
econòmica; si necessita alguna dada més li puc
proporcionar, li farem arribar les factures, de totes maneres.
Quant al fet que és insuficient, estic totalment d'acord amb
vostè; jo abans els he llegit les insercions i els he llegit les
dates que es varen emetre. Vostè recordarà, i si no jo li faré
memòria, va començar dia 9 de maig, la campanya, dia 9 de
maig, oficialment, amb la presentació que es va fer als
mitjans de comunicació i al President de la Comunitat
Autònoma. Dia 28 de maig, si no som jo que tenc malament
la memòria, hi va haver uns canvis institucionals, 28 de
maig. Idò des de dia 30 de maig, dos dies després, fins al dia
17 de juny, no es va emetre cap inserció, ni a la primera ni
a la segona, però no depenien del Govern d'aquí, depenien
de Madrid, depenien de l'ens públic RTVE. 

Sobre si hi haurà continuïtat, sí, que n'hi haurà; hi haurà
continuïtat; encara avui matí el director m'ho ha garantit.
Allò que si hem de menester el vist-i-plau de Madrid, jo
crec que quan es té esperit, per herència, sucursalista,
recordem que l'ens públic Ràdio Televisió Espanyola és
l'únic organisme a nivell d'Estat que encara no coneix el que
és la descentralització i l'Estat de les autonomies, és lògic
que s'hagi de demanar permís, però no un permís amb una
mala interpretació, sinó simplement demanar-ho a títol de
suggerència, no perquè sigui una necessitat crec que més
que òbvia.
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Campanya del Govern balear; Sr. Alorda, no ha estat una
campanya del Govern balear; el Govern balear ha pagat una
inserció, que va ser a través de qui en aquell moment era el
conseller de Cultura, el Sr. Rotger, però el Govern balear no ha
participat ni econòmicament ni no econòmicament, en aquesta
campanya, ni quan el president va ser el Sr. Soler ni ara que és
el Sr. Matas. 

Dins els seus objectius immediats, que em parlava de
l'informatiu, d'ampliar la franja de l'horabaixa, donar estabilitat
a la programació, jo crec que s'aconseguirà; demanaria un
parell de dies, només, per poder-ho confirmar, perquè les
gestions estan fetes i no només amb això, sinó també amb el
cap de setmana que és una reivindicació que jo he mantengut.
Quant allò de la connexió amb Sant Cugat no li puc ara amollar
peça, però hi ha alguna cosa pendent d'un programa que pugui
ser mixt per emetre en franja de prime time els vespres. 

Pel que fa al Sr. Antich, m'ha demanat si hi havia el vist-i-
plau del Govern balear en aquesta campanya. Idò no se li ha
demanat. A mi m'han de perdonar, vostès, però hi ha algunes
obvietats que no les entenc, em costa comprendre-les: el
Consell Assessor és un organisme independent, creat pel
Parlament, i al Parlament ha de rendir comptes, no és un
organisme del Govern balear, com no és un organisme de cap
ajuntament ni dels consells insulars, és a vostès que hem de
rendir comptes; vostès ens fixin els objectius i procurarem
complir-los. I quant a la continuïtat de la campanya, aquesta per
Nadal tornarà, simplement hi ha hagut un impasse del qual em
faig responsable al 100%. 

Els puc dir que la setmana passada Gadeso va fer una
enquesta a 400 persones de les illes, demanant als espectadors
que miren l'Informatiu Balear, a aquells que el miren, si
coneixien la campanya "Illes Balears, projecte de país"; un 40%
va dir que la coneixia. Se'ls va demanar quina opinió tenien
d'aquestes promos, d'aquests espots publicitaris, com dirien
vostès; el 52% va dir que bona, el 22% regular i tan sols un 8%
va dir que era dolenta. Jo crec que els objectius pel que fa a
programació els hem complit, però els hem complit entre tots;
a mi m'agradaria que vostès estiguessin satisfets de la feina del
Consell Assessor perquè hem fet feina per a tots els grups, no
per a un grup determinat. Si vostès no estan contents, per
ventura haurien de ser vostès que haurien de reflexionar sobre
què és el que volen que faci el Consell Assessor, i crec, i ho
torn repetir, que vostès haurien de mirar, qualque vegada, de
debatre el model audiovisual d'aquest país nostre. Res més, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Binimelis. Passam a un altre torn
d'intervencions en rèplica. Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Li assegur, Sr. President del
Consell Assessor, que nosaltres hem vengut aquí amb una
actitud constructiva, a parlar de la campanya "Projecte de
país", que era una campanya àmplia, i hem vengut amb
aquesta actitud. Es preocupi més del silenci del Grup
Popular que no de les paraules que del nostre grup han
sortit. Es preocupi més dels silencis que de les paraules. Li
dic per endavant.

Una altra qüestió. Vostè ho ha dit aquí, que s'havia de
parlar d'un model audiovisual. Anem a parlar d'un model
audiovisual: estam molt satisfets, des d'Esquerra Unida, de
l'acord del Consell Assessor del tercer canal, i tendrà tot el
suport perquè és una política que duim a tot l'Estat, a més,
d'aprofitar el tercer canal per crear canals propis; estam en
aquesta línia i tendrà el suport i el consens, i en cap moment
no es critica el funcionament del Consell Assessor. Si
criticàs el Consell Assessor li hagués demanat per què no
s'han reunit les comissions de feina, o li hagués demanat per
què no hi ha participació dels espectadors, li hagués
demanat altres coses, no aquestes que li he demanat. 

Venim amb una actitud positiva i constructiva, i açò és
la nostra actitud, parlar un poc. A més li he de recordar una
altra cosa: vostè fa un any, quan va comparèixer davant
nosaltres, quan va comparèixer i es va constituir el Consell
Assessor, va dir que periòdicament, de pròpia voluntat,
vendria a informar de les feines del Consell Assessor. Vostè
també pot venir a informar -fins i tot va dir que vindria cada
any- per pròpia voluntat o per part del Govern, que li
demanin per venir a informar aquí al Parlament; també és
una actitud, crec jo, que vostè va dir "no tendreu mai què dir
perquè informarem de les coses, de les feines que anam
fent", i des del nostre grup no hem tengut una actitud de
crítica al Consell Assessor, i si hem criticat la campanya ha
estat per insuficient i perquè darrera la campanya no hi
havia cap contingut polític. Únicament açò, per insuficient,
perquè no s'han emprat tots els recursos que es van dir que
emprarien, perquè no ha calat com es va dir que calaria i la
prova són l'ús del logotip, l'expectació que ha creat, i no li
hem demanat les inversions, no li hem demanat què ha
costat, perquè més o manco se sap, el que ha costat; no era
aquesta, la preocupació, el que havia costat, sinó que no
s'havien emprat tots els recursos que en principi d'havia dit
que s'emprarien. 

I el Govern balear sí que té responsabilitat, també, en el
Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola; clar que té
responsabilitat; són els calendaris de l'any passat: Govern
balear més gros, Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola... El que no sé és com és que el Consell Assessor
de Ràdio Televisió Espanyola també fa amb la federació de
televisions locals Illes Balears o Associació de Premsa
Forana altres calendaris, no sé què té a veure el Consell
Assessor de Televisió Espanyola amb la premsa forana. Tal
vegada m'ho explicarà perquè quan ho vaig veure no ho vaig
entendre. 
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I si quan torni aquí a una altra compareixença, ja per acabar,
parlarem de les feines del Consell Assessor, parlarem del model
audiovisual, que a mi m'agradaria, per parlar del model
audiovisual, s'ha editat un llibre -crec que amb pocs exemplars-
sobre els centres territorials, els centres regionals, que em
sembla que és un llibre on vostè hi va intervenir, són notícies
que tenc de molt enfora i per tant potser m'equivoc; m'agradaria
tenir aquest treball per poder també conèixer més a fons quina
és la problemàtica dels centres regionals i dels centres
territorials de Televisió Espanyola. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Jo pens que hem perdut una mica el
nord d'aquesta compareixença. Jo pregaria als portaveus que
resten per intervenir que procurin centrar-se una mica en la
qüestió objecte d'aquesta compareixença. Jo no dubt que hi ha
moltes inquietuds en relació a allò que és el Consell Assessor.
Demanin, si s'escau, la pertinent compareixença d'una manera
més ampla que la d'avui. Ara, jo pregaria als portaveus que
encara han d'intervenir que se centrassin en la qüestió objecte,
que en aquests moments és una rèplica a la contestació feta pel
president del Consell Assessor. Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Molt ràpidament, Sr. President, perquè també pens com
vostè. De tota manera, una qüestió que no ens queda clara
d'aquesta campanya, com en general perquè ens du al tema de
debat, el tema del Govern balear, quin protagonisme hi té el
Govern balear; hi és, la campanya és seva perquè qui surt a una
campanya publicitària -vostè ho deu saber bastant millor que
jo- és qui la fa; és que també haurien perdut un poc els papers.
Nosaltres presentarem una esmena, ja li avanç, en aquest sentit,
a veure com aniran els pressuposts que, en comptes de
dependre de Presidència, per tant Govern balear, depengui de
Parlament. Aleshores quedarà bastant més clar, això, podria ser
una qüestió interessant, però en aquest moment no és un 05 o
un 02 Parlament, sinó un 11 Presidència, i això potser ajuda, a
una cosa que vostè té tan clara i que tots haurien de tenir tan
clara, ajuda a embullar-la; tant de bo nosaltres puguem ajudar
a aquesta clarificació, perquè estam completament d'acord que
hauria de dependre del Parlament.

Per tant, des del Parlament confio que hi haurà altres debats
sobre aquests temes, que sigui el Parlament que tracti aquest
tema, i jo li recomanaria una cosa, si m'ho permet, una miqueta
més de tranquil•litat, quan ve a exposar les coses al Parlament
del qual vostè depèn, com molt bé ho reconeix, i jo he notat -
potser hem estat nosaltres- un puntet d'arrogància, no m'ho
prengui a mal, però si aquí se li demana..., "no hi ha res a
amagar", "com vostès diuen espots publicitaris"...; jo no he
sentit ningú que ho digués, però en tot cas pot ser que sí, però
senzillament donem compte, debatem les coses, però no hi ha
per què el ponent sigui directament qui posi la crispació,
entenem.

Hem esperat anys, per tant, evidentment, esperarem dies,
a conèixer aquestes bones notícies que vostè ens ofereix
amb un cert escepticisme, si ens ho permet -i acabant- però
confiem tot el que sigui. Nosaltres no estam satisfets, en
absolut, del que s'hagi pogut aconseguir, pot ser una coseta
més, una coseta menys, és absolutament ridícul, pel nostre
gust, i confiam tenir aquestes bones notícies. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull recalcar un poc el que ja
deia el Sr. Alorda, és a dir, que efectivament jo crec que per
part de tots els grups s'ha vist el tema en pla positiu i que tal
vegada hi ha hagut un poc de nervis des de l'altra banda.

Quant a la qüestió, principalment, que he demanat una
obvietat, jo pens que el concepte "Projecte de país" és un
concepte bastant polític i, a més que surt al video
l'anagrama del Govern, la qual cosa de qualque manera
sembla que el Govern hi participa, s'ha de dir una altra cosa,
que és que si la màxima institució d'aquest país no s'implica,
no dóna el vist-i-plau, no dóna l'autorització, no s'hi
compromet, de qualque manera, aplicant polítiques que
donin suport a aquesta campanya, això quedarà, purament
i simplement, en una campanya i res pus. Per tant jo no crec
haver demanat una obvietat, jo crec que el que he fet és
demanar a veure si existia una certa coordinació o si
realment hi havia qualque cosa més al darrere; aquesta era
un poc la pregunta que jo feia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich.  Sr. Charneco té la paraula.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, ciñiéndonos al estricto
objeto de esta comparecencia, queremos agradecer al
presidente del Consejo Asesor de Televisión Española, Sr.
Binimelis, no sólo su comparecencia y la exposición de los
trabajos que se han llevado a cabo dentro del Consejo
Asesor, sino también habernos alegrado la vista con el vídeo
de la campaña "Proyecto de país" que, bajo nuestro punto de
vista, no hace más que ratificar lo que sería y lo que es un
trabajo bien hecho. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco i Fidel. Per tancar aquestes
intervencions, té la paraula el Sr. Binimelis.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE
RÀDIO TELEVISIÓ ESPANYOLA (Bartomeu Binimelis i
Berenguer):

Deman disculpes si qualcú es pot sentir ofès, no era aquesta
la meva intenció, però han de pensar que després d'onze anys
de Consell Assessor, després d'onze anys d'una llei
parlamentària d'aquesta cambra que va crear el Consell
Assessor i que, entre altres coses, la va dotar del logotip, ho han
d'entendre; jo comprenc que vostès no tenen cap obligació del
dur el dia a dia d'aquests organismes, però aquells que hi som
ens sentim, potser, molt poc emparats, també, per vostès. Dins
el Consell Assessor s'han donat sempre tot tipus d'explicacions
que s'han demanat, sempre, a tots, i tots els grups, fins ara, han
fet feina plegats i m'agradaria que continuàs d'aquesta manera,
amb una política de consens. Jo he intentat ajudar, igual que el
meu grup també ho ha intentat. 

Els recordaré, sense haver de nomenar tampoc peces, perquè
no és necessari, que de les quatre comissions que hi ha creades
dues les presideixen els partits de l'oposició; si no s'han reunit
és perquè el seu president no les han convocades, no per altra
cosa. L'any passat mateix, Sr. Portella, no ho prengui
malament, però jo en aquesta cambra és la primera vegada que
parl, no havia parlat mai; el que va passar és que havia de
presentar jo, com a president, ja la memòria, i vaig considerar
que aquell que realment s'havia de lluir amb el que s'havia fet
era l'anterior president, que era Macià Garcies, del PSM, i va
ser ell qui, evidentment, va defensar el balanç de les actuacions
que hi havia hagut aquell any. Jo encara no he parlat aquí;
m'agradaria que es pogués debatre el paper de la ràdio televisió
pública, no ho negaré, però crec que no era avui el dia i per això
és que jo tampoc no hi he volgut entrar.

Quant als recursos, vostès ho saben, perquè vostès són els
que aproven o no aproven, segons com ho miri, els pressuposts
cada any. Tenim 6.500.000, però des de fa onze anys, hem pujat
500.000 pessetes en onze anys. No podem emprar més recursos
en el Consell Assessor perquè no disposam de més; hem fet el
que hem pogut amb el que teníem.

Pel que fa a allò dels calendaris, en vàrem fer amb les
televisions locals, amb la federació, i en vàrem fer amb
l'Associació de Premsa Forana, perquè hi havia una cosa que
per a mi era bàsica quan jo vaig començar de president l'11
d'octubre de l'any passat, que era donar a conèixer el Consell
Assessor; jo em vaig trobar que era un organisme no només
desconegut, sinó pràcticament que si demanaves dins aquesta
mateixa cambra et deien que això només era per cobrar dietes;
idò hem fet menys reunions que mai, per ventura, però hem fet
més gestions i més fructíferes que mai, i això s'ha de tenir en
compte. Precisament si teníem entrada dins la premsa forana i
dins televisions locals era una de les maneres, obrir-nos dins
aquest sector, que més ens podien donar a conèixer cap a
l'exterior.

Quant a allò de l'arrogància o demanar-me tranquil•litat,
en fi, deu tenir vostè raó. Jo no he intentat ser, de totes
maneres, arrogant i li deman disculpes. Ara, pel que fa al fet
que és ridícul allò que hem aconseguit, jo crec que és
importantíssim el que hem aconseguit com a Consell
Assessor, si no hauríem de posar damunt una balança el que
han aconseguit els altres consells assessors, que és zero. Si
els altres tenen més programació és gràcies al Consell
Assessor de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears.
Avui no és el moment d'explicar com han estat les gestions
perquè no ve al cas, però per ventura més d'un se'n durà una
sorpresa, i més de dos.

Quant a allò que m'ha dit vostè, Sr. Antich, del suport
del Govern balear, a mi m'agradaria que el Govern balear
donàs suport a aquesta campanya, li donàs el seu suport,
sobretot el suport econòmic, però no li hem demanat; hem
demanat, precisament, als tres consells insulars de quina
manera podien ajudar; dos d'ells han expressat les seves
inquietuds de manera positiva perquè mirem el sistema; de
fet, amb el de Menorca i amb el d'Eivissa, quan vàrem fer
un seminari amb el Club Ariany, un seminari sobre mitjans
de comunicació, es varen concedir un total de quatre beques
perquè pogués venir gent de Menorca i d'Eivissa.
Lamentablement no es varen emprar; es va posar publicitat
als diaris i no s'empraren.

I poques coses més. Simplement vull donar-los les
gràcies, donar les gràcies al Sr. Charneco que, a més, és
membre del Consell i sap perfectament la feina que feim
perquè és un dels que en fa i en fa molta, i a tots vostès
simplement donar-los les gràcies i que recordin que el
Consell Assessor està per més coses que per venir a parlar
d'un tema simplement publicitari. Hi ha moltes coses més al
darrere; crec que som un país, Sr. Portella, i crec que hem
d'exigir tots els drets que ens pertoquen com a comunitat
històrica, però no hem d'oblidar que des de dia 11 d'octubre
fins avui hi ha hagut un canvi de govern a Madrid i si les
coses s'han aconseguit i s'han aconseguit perquè hi ha hagut
aquest canvi, ha estat perquè ara hi ha l'equip de Mónica
Ridruejo i el Partit Popular va guanyar les eleccions, si no
no ho tendríem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Consell Assessor i persones
que l'han acompanyat, i donam ja per conclosa aquesta
compareixença i, en conseqüència, esgotat l'ordre del dia
conclou aquesta sessió. Gràcies a tots.
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