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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i, en primer lloc, deman si hi ha
qualque substitució.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Damià Pons substitueix Ramon Orfila.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President, vam fer un escrit de substitució ja permanent
a aquesta comissió; no sé si ha arribat; en tot cas si no ha
arribat...

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, vostè ja forma part com a titular d'aquesta
comissió, Sr. Portella, gràcies.

Sí, Sr. Crespí? ...Francesc Triay.

I.1) Pregunta RGE núm. 1702/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a desplegament de la Guàrdia Civil
de la mar a les Illes Balears.

Començam, idò, aquesta sessió. El primer punt correspon a
la pregunta número 1702, presentada pel diputat Sr. Portella,
relativa a desplegament de la Guàrdia Civil de la mar a les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El mes de març va sortir la notícia als
mitjans d'informació sobre el possible desplegament de la
Guàrdia Civil de la mar a Balears, amb un conveni que signaria
el Govern balear i el Ministeri d'Interior, supòs. Ens va
interessar aquesta notícia perquè feia 3 o 4 anys el nostre grup
parlamentari, en el Congrés dels Diputats, havia presentat una
proposició no de llei demanant aquest desplegament, perquè
trobàvem que era important que comptàssim amb aquest servei
a un lloc que està desprotegit o està no vigilat. En aquell
moment no va anar endavant la proposta en el Congrés dels
Diputats per qüestions pressupostàries, i quan vam veure
aquesta possibilitat ens va alegrar, açò és la veritat, però ens
agradaria saber dues qüestions; en primer lloc, quina seria la
participació de la Comunitat Autònoma en aquest
desplegament, si hi ha cap compromís o converses i, en segon
lloc, quin seria el desplegament, perquè la notícia deia que hi
hauria 30 efectius, un helicòpter o dos i una embarcació. 30
efectius, si tenim en compte els torns de feina i els dies festius
i açò, són poca gent, en un determinat moment, i clar, temíem
que el desplegament només s'efectuàs en el litoral mallorquí i
que no abastàs el conjunt de les Illes Balears. Aquesta era la
preocupació i és la motivació d'aquesta pregunta que té dues
parts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Té la paraula el Sr. Conseller per
respondre.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, com vostè diu,
Sr. Portella, el dia 10 de març es va produir una primera
reunió a la Delegació del Govern al voltant d'aquesta
inquietud, jo crec que compartida, del fet que el
desplegament de la Guàrdia Civil de la mar a la zona litoral
de les Illes Balears pràcticament no existia, era pràcticament
inexistent, i d'aquesta primera reunió i de posteriors
contactes amb el Ministeri de l'Interior, i jo personalment la
setmana passada vaig tenir ocasió de contrastar-los i
d'assegurar-los amb el ministre de l'Interior, les breus hores
que va estar aquí, idò va sortir el compromís del fet que, ja
de cara a aquest estiu, la Guàrdia Civil desplegaria un
patruller. El cost aproximat d'aquest patruller és de 130
milions de pessetes i, com vostè diu, la dotació, que és la
dotació estàndard d'una d'aquestes unitats a la Guàrdia Civil
és de 35 funcionaris. Com vostè molt bé diu, naturalment
està subjecte als torns perquè el servei sigui de 24 hores. 

Nosaltres, el ministeri, la Guàrdia Civil, ens diuen que,
efectivament, la posada en marxa d'aquest servei de
patruller, per important que sigui, per motius operatius i
tàctics no serà complet al 100% pel que fa a requeriments
que es necessiten en el nostre litoral en tant no es completi
amb una segona embarcació i amb una segona tripulació. A
més de tot això, també s'havia parlat d'aquesta possibilitat
que hi hagués dues unitats d'helicòpters per completar
aquest servei marítim. El conveni entre el Govern i el
ministeri més que res era de coordinar una mica tot això, és
a dir, d'intentar fer que la Guàrdia Civil, i jo crec que estam
en el bon camí, com molts d'altres serveis a través del centre
d'emergències es vagin coordinant i puguin exercir, com a
més és la seva obligació, la protecció de les competències
que tant exerceix l'Estat com exerceix la Comunitat
Autònoma o els municipis.

Bé, en un breu espai de temps hauríem de firmar aquest
conveni. La nostra intenció era que enguany es posàs en
marxa aquest patruller de la Guàrdia Civil, nosaltres
esperaríem aquesta primer any per veure com es
desenvolupa la tasca d'aquest patruller; naturalment,
segurament per falta de disponibilitat pressupostària fins a
l'any que ve o l'altre no ens podem plantejar col•laborar en
la construcció d'aquest segon patruller, mai en tema de
funcionaris, mai en tema de tripulació ni en tema
d'armament, si és necessari, en tema de construcció ens
podríem plantejar una col•laboració al voltant dels 40 o 50
milions per part de la Comunitat Autònoma, però això és el
que hem de veure després d'enguany.
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I també, com vostè demana, els encàrrecs que nosaltres
faríem a la Guàrdia Civil pel que fa a preocupació nostra per
competències per les quals han de vetllar, com vostè diu, serien
el control de pesca, el control de titulacions esportives i
submarinisme, la protecció del patrimoni arqueològic, el
control de la contaminació marítima i la defensa del medi
ambient i el salvament marítim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la rèplica, Sr. Portella?
No; idò donam per acabat el debat sobre aquesta qüestió.
Gràcies, Sr. Conseller, per la seva assistència.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1480/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a potenciació del
Centre Territorial de TVE.

Passam al segon punt de l'ordre del dia d'avui, que correspon
a la proposició no de llei número 1480, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a potenciació del
centre territorial de Radiotelevisió Espanyola. Pel grup
proposant té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquest tema jo diria que és un tema recurrent, però,
evidentment, si és recurrent és perquè per moltes vegades que
se'n parli, i aquests darrers anys se n'ha parlat amb una
considerable freqüència, no s'hi acaba de trobar la solució,
almenys pel nostre grup, que considerem adient.

Aquesta proposició no de llei, que fa referència i té com a
objectiu implicar el Parlament i el Govern d'aquesta comunitat
autònoma en una línia de potenciació dels centre territorial de
Ràdio i Televisió Espanyola, evidentment inclou tant l'àmbit de
la televisió com l'àmbit de la ràdio i, evidentment, es
contextualitza en un moment en què a nivell de política de
mitjans de comunicació de titularitat pública de l'Estat, es parla,
un dia rera l'altre, de la previsió d'un pla de renovació que
sobretot afectaria els centres territorials, que quedarien
minimitzats o poca cosa més que a una espècie d'agència
d'informació que aportaria materials als diferents informatius i
parlen d'una reducció molt considerable del personal de la
plantilla i, a la vegada, encara que això no s'expliciti d'una
manera rotunda, d'un desmantellament de fet dels centres
territorial de ràdio i televisió. 

No serà la primera vegada que succeeix que quan l'ens
públic Ràdio i Televisió Espanyola, que com tots nosaltres
sabem acumula un dèficit absolutament aclaparador, pensa que
les víctimes propiciatòries per marcar el camí per solucionar
aquest dèficit és castigar, una mica més encara, aquests centres
territorials. No fa molt d'anys -recordem-ho- va desaparèixer
Ràdio 4 que era l'única oferta de ràdio en català dins una
suposada necessitat de minvar els costos i el dèficit de l'ens
públic de Ràdio i Televisió Espanyola. Evidentment poc forat
hi degué fer, en aquest dèficit, la desaparició de Ràdio 4 que,
d'altra banda, va desaparèixer a Balears però no va desaparèixer
a Catalunya perquè allà se suposa que hi va haver més capacitat
política de defensar l'existència d'aquesta emissora.

A Balears tenim un centre territorial de televisió a més
d'una oferta de ràdio molt reduïda a nivell de franja horària
que, com tothom reconeix, durant molts d'anys ha estat
l'únic mitjà de comunicació en llengua catalana i,
probablement, un dels mitjans que més ha contribuït a la
normalització lingüística del nostre país i, a la vegada, ha
contribuït a una cosa que és molt important, que és
intercomunicar informativament les Illes Balears
aconseguint, aquesta programació del centre territorial de
Televisió Espanyola, uns índex d'audiència molt
acceptables. 

Aleshores, evidentment ens trobam en una situació que
les previsions de l'ens públic són bastant negatives en un
horitzó més o manco immediat i de l'altra banda ens trobam
que som un país que no disposa d'un sistema de mitjans de
comunicació de titularitat autonòmica. Evidentment, la
filosofia que ha existit per part del govern del PP sobre
aquesta qüestió a vegades ha estat de temptejar els costos
que podria representar aquest fet, però jo diria que la
política oficial sobre aquesta qüestió dels mitjans de
comunicació se sintetitza molt bé en aquella frase que va
dir, fa uns quatre o cinc anys, el president Cañellas quan va
dir que a Balears no hi hauria televisió ni en català ni en
hebreu, o sigui, l'explicitació absoluta de la incapacitat
d'entendre la necessitat perquè aquest país nostre disposi
d'un sistema de mitjans de comunicació propi, un sistema de
mitjans de comunicació propi que serveixi per compensar,
en termes lingüísticoculturals, l'allau d'informacions que ens
arriben de fora i en llengua castellana, un sistema de mitjans
de comunicació que contribueixi a la normalització
lingüística, un sistema de mitjans de comunicació que doni
protagonisme a la societat de les Illes Balears, que la
traslladi a les cases dels ciutadans de les nostres illes cada
dia a través de programes de debat, d'informacions,
d'entrevistes i que, d'alguna manera, contribueixi perquè els
ciutadans d'aquestes illes tenguin com a primer referent de
la seva realitat el seu propi país i no una realitat normalment
madrilenyitzada que els arriba a través de les televisions
estatals.

D'alta banda ens trobam amb el fet que les Illes Balears,
que tenen una llengua pròpia, que tenen uns mitjans de
comunicació de titularitat pública que en termes globals i en
termes, diríem, de majoria, encara que pugui haver-hi
excepcions lloables, donen l'esquena a la llengua del país i
fan una programació en gran part, per dir-ho d'alguna
manera, manllevada als seus centres estatals d'emissió, que
té la necessitat d'un sistema de mitjans de comunicació
propis i en llengua catalana per fer avançar una mica la
normalització lingüística, resulta que no té sistema
autonòmic de mitjans de comunicació i, en canvi, sí que en
tenen comunitats autònomes de l'Estat espanyol que
probablement se'n podrien haver afluixat perfectament -el
cas d'Andalusia, el cas de Madrid- televisions que, en
realitat, cada dia pitjant el botó de les cadenes estatals
poden veure la seva realitat reflectida en pantalla i, a més a
més, li poden veure reflectida en la llengua que parla la gent
dels territoris de Madrid i d'Andalusia. Però resulta que
aquestes dues televisions sí que existeixen i, a més a més, es
permeten el luxe d'acumular uns 30.000 milions de dèficit,
aquest anys anteriors, per exemple, la televisió andalusa i,
evidentment, a les Illes Balears no hi ha mecanisme ni
propis ni estatals que puguin donar-li una mà per compensar
aquesta situació absolutament de mancança en un sistema
de mitjans de comunicacions en llengua catalana que ajudi
a la normalització lingüística.
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D'altra banda, de cada dia que passa hem de ser conscients
que la llengua catalana, en els mitjans de comunicació socials,
de masses, televisió i ràdio, està més minoritzada. És evident
que des del moment de l'aparició i la recepció de TV3 a ara, la
franja, l'oferta, percentualment parlant, de les emissions en
llengua catalana, ha anat minvant progressivament. Pensem que
en el futur ja immediat hi ha el tema de les plataformes digitals,
amb una oferta brutalment abundosa de canals i de programes
de televisió; possiblement, si tenim sort, entremig del centenar
de programes que d'aquí a poc temps tendrem a la nostra
disposició quan estiguem asseguts al sofà de ca nostra
probablement no trobarem ni un 0,10 d'oferta en català i,
evidentment, el Govern balear, davant tota aquesta situació, no
té, o fins ara no ha demostrat tenir, la més mínima voluntat de
reacció. Davant aquest allau de televisió que arraconarà encara
més la nostra llengua en l'àmbit dels mitjans de comunicació,
jo diria que el Govern balear comet l'error polític més greu que
es pot cometre, que és estar-se quietet i callat sense cap tipus
d'opinió ni reacció i, evidentment, és que hem de pensar que
probablement aquesta situació, al Govern balear i al partit que
li dóna suport, en realitat molt poc malestar li crea, molt poca
preocupació li crea perquè el seu compromís, probablement,
amb la normalització lingüística no és suficientment ni
racionalment ni passionalment ferm, sòlid, com perquè es pugui
sentir implicat.

D'altra banda no oblidem que en aquests moments, i ho
diuen tots els comunicòlegs i tots els sociolingüistes, és
impossible que sobrevisqui una llengua socialment amb una
presència, diria jo, clara d'ús, és impossible que existeixi una
cultura de masses normal en la llengua d'un país si no es
compta amb un sistema de comunicació que doni suport a
aquesta llengua i a aquesta producció cultural de masses.
Evidentment, per tant, això ens convendria tenir-ho en compte.
Ara venint per la ràdio he escoltat uns moments un debat sobre
la qüestió lingüística a l'àmbit de Catalunya i hi ha hagut un
polític, concretament el Sr. Rigalt d'Unió Democràtica, que ha
esmentat una frase del novel•lista Joan Perucho quan li
digueren, en certa ocasió, per quina raó ell escrivia en llengua
catalana i el Sr. Perucho, que és un dels grans autors de la
literatura catalana actual i que ja és un senyor que té una obra
feta molt extensa perquè té més de 70 anys, va dir que ell
escrivia en català perquè volia que la seva llengua pròpia duràs
100 anys més. Evidentment amb les novel•les del Sr. Perucho
i dels escriptors la llengua catalana podrà durar una mica més
però, sobretot, la llengua catalana durarà una mica més o una
mica manco en la mesura que hi hagi un compromís polític
canalitzat a través d'uns mitjans de comunicació que facin
possible l'existència, en aquests mitjans de comunicació, de la
llengua pròpia del país.

Fa temps, retornant una mica al tema més concret de la
proposició no de llei, que es parla de la possibilitat que el
Govern balear estableixi algun tipus d'acord amb Ràdio i
Televisió Espanyola per ampliar l'oferta televisiva que
s'emet des del centre de Balears i que permetria que hi
hagués una disposició d'oferta de programes més àmplia.
Evidentment fa tant de temps que se'n parla que és difícil no
ser escèptics i, fins i tot, incrèduls, però també és evident
que la necessitat de continuar parlant-ne i la necessitat de
resoldre aquesta mancança és tan evident que convé que se'n
continuï parlant i aposta el nostre grup presenta aquesta
proposició no de llei, per comprometre el Govern perquè
faci les gestions que corresponguin fer que donin com a
resultat poder ampliar la programació en llengua catalana
per a les Illes Balears que es faci des de Televisió
Espanyola i des de Ràdio 5.

D'altra banda això tendria uns costos relativament
reduïts, perquè si parlam amb gent que treballa en aquests
dos centres sabem que el personal humà que tenen
disponible i la tecnologia que tenen disponible permetria fer
molta més programació que aquella que es fa actualment;
recordem que Televisió Espanyola fa un programa que va
bàsicament de les 2 a les 3, un informatiu i una espècie de
magazine, i després fa una programació d'uns 10 minuts
curts l'horabaixa. Aquesta gent, segons informacions que jo
he pogut extreure parlant amb uns i amb altres, pel personal
tècnic que hi ha i per la tecnologia que tenen estaria en
condicions perfectament de fer cada dia una programació
d'unes 4-5 hores, i a aquest personal el paga la corporació de
Ràdio i Televisió Espanyola per fer una hora i 10 minuts
curts. Per tant, repetesc, probablement els costos no serien
excessius.

D'altra banda hi ha la possibilitat de la reconversió, com
a mínim parcial i per a l'àmbit de les Illes Balears, de TV2
per una programació específica. Hi ha la possibilitat de
compartir determinats programes amb la televisió espanyola
que emet des de Barcelona, que continua tenint una franja
horària molt més extensa que la que tenim nosaltres, i
evidentment en aquests moments el Govern balear no té
l'excusa de la possible incomprensió del Govern de l'Estat
i dels responsables de la corporació de Ràdio i Televisió
Espanyola perquè no puguin ser receptius a totes aquestes
peticions que a mi em semblen absolutament raonables i
lògiques.
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D'altra banda seria possible que dins una dinàmica de
suposat liberalisme ideològic absolut que, evidentment, és un
liberalisme que existeix sobretot quan convé i quan no convé no
existeix tant, poguessin plantejar-se que més aviat els poders
públics no han d'interferir el que són els mitjans de
comunicació; aleshores jo el que voldria és posar en evidència
les contradiccions del Partit Popular quan diu unes coses en els
seus programes i després quan les fa. En el País Valencià està
a punt d'aparèixer un segon canal de televisió autonòmic, està
a punt d'aparèixer, està a punt de començar a emetre, el Sr.
Fraga no ha suprimit la televisió gallega i el Sr. Gallardón
sembla que vol arribar a alguna transacció amb un consorci
amb empreses privades, però en realitat això és així.

D'altra banda és evident que la televisió és un servei públic
i és un servei públic que ha d'estar des de les institucions
polítiques al servei d'aquelles franges de la societat que no
tenen capacitat per elles mateixes de generar la resolució de les
seves pròpies mancances i els seus propis problemes. Per tant,
i ja per acabar, aquesta proposició no de llei purament i
simplement el que fa és manifestar la seva voluntat perquè es
potenciï el centre territorial de Televisió Espanyola, ràdio i
televisió, per tot el que suposa la programació d'aquest centre
com a mecanisme de normalització lingüística i de cohesió
entre les Illes Balears i aquest parlament i, evidentment, a
través de les accions i iniciatives que pugui emprendre el
Govern balear, insta el Govern central per tal no tan sols que
mantengui la programació dels centres territorials sinó que
l'augmenti, i aquí crec que hi ha un repte polític que el Govern
balear, a partir d'aquest mandat del Parlament, hauria d'assumir
i, evidentment, hauria de procurar que aquest tema no fos un
d'aquells temes dels quals es parla periòdicament, sinó que fos
un tema que s'afrontàs com a una prioritat i d'aquest
afrontament del tema com a una prioritat en sortís, en un
termini no gaire llunyà de temps, una solució que, no ens
desenganyem, serà una gota més dins una mar televisiva a la
qual difícilment podem, ara com ara, superar aquesta condició
de marginalitat, però posats a ser marginals val més ser-ho una
mica manco que del tot, i aquesta és, evidentment, la voluntat
d'aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Grups que vulguin fixar la seva posició?
Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Després de la defensa feta pel Sr.
Damià Pons de la potenciació del centre territorial de
Radiotelevisió Espanyola aquí a Balears, gairebé només em
queda dir que el Grup Mixt posarà una gota més en aquesta
proposició no de llei presentada pel PSM donant suport als dos
punts presentats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup d'Esquerra Unida Sr.
Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Damià Pons, portaveu del
Grup Nacionalista, ha estat una mica optimista quan ha dit
que el Govern balear està quiet i callat. Callat, sí que ho
està; quiet no, quiet no hi està, no, en aquest tema em
referesc.

Quant als afectes lingüístics o de promoció lingüística,
lògicament és capital per entendre per què s'ha de donar
suport a aquesta proposició no de llei però només pels seus
efectes de promoció, de manteniment, de salvaguarda de la
llengua pròpia, de la nostra llengua catalana. També perquè
sabem que un poble que és mut no és un poble i un poble
que no té mitjans de comunicació públics és mut i, en aquest
sentit, també lògicament hem d'intentar donar veu a aquest
poble, a aquesta societat que som nosaltres.

Quant a l'exposició de motius li he de dir, Sr. Damià
Pons, que és cert que l'antiga directora de Radiotelevisió
Espanyola va presentar el Plan Renove, pla de renovació,
però també és cert que fa un mes es va retirar aquest pla en
una compareixença de l'actual director de Radiotelevisió
Espanyola en el Congrés dels Diputats, el va donar per non
nato, a aquest pla, sobre el qual hi havia aquestes premisses
d'una disminució d'efectius dels centres territorials i que, en
aquesta mateixa compareixença, el Sr. López-Amor va
demanar un pacte d'Estat entre tots els partits per parlar de
televisió i va donar un termini de 3 mesos; n'ha passat un,
no sabem si s'ha fet cap tipus d'acord en aquest suposat
pacte d'Estat però, lògicament, és normal que mantinguem
les nostres prevencions i les nostres sospites, bé, sospites
no, les nostres prevencions del fet que, en el fons, el que
proposava el pla de renovació és el que primarà en el futur
si no s'arriba a aquest pacte i no sabem tampoc el contingut
d'aquest pacte. Açò quant a informació a l'exposició de
motius, perquè des de que es va presentar aquesta proposta
hi ha hagut aquests fets que s'han donat.

Per altra banda el que demana als dos punts de la
proposició de llei són vàlids totalment, tant el que suposa
potenciar el centre territorial de Televisió Espanyola com el
que suposa que es mantengui i augmenti la programació
dels centres territorials davant la possibilitat que en aquesta
reforma del que és Televisió Espanyola amb un procés gran
de privatització, la darrera el pas de Retevisión a Telefònica,
una cosa que hem pagat tots i ara es passa a una empresa
que s'ha privatitzat o està en procés de privatització, i
aquesta qüestió de les privatitzacions de les infraestructures
televisives és clara, constant, i des d'una posició de defensa
del sector públic també s'ha de denunciar com s'hauria de
denunciar -així ho fa la proposició no de llei- que els centres
territorials en general i el de Balears en particular puguin
patir la filosofia del nou estat privatitzador que s'imposa en
els darrers mesos a Espanya.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Vicent Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que se'ns havia promès,
fins i tot en paraules del president del Consell Assessor de
Radiotelevisió a Balears que amb el nou Govern del Partit
Popular gairebé vessarien el cuerno de la abundancia sobre els
centres regionals de Televisió Espanyola i que, per tant, els
problemes que hi havia d'aquí endarrera, serien àmpliament i
satisfactòriament resolts. El problema és que comprovam que
cada dia que passa la reducció de pressupost és major, per tant,
de mitjans i de programació, i un aspecte que ens preocupa molt
més, que cada dia la televisió regional és més sectària i que,
com a conseqüència d'això, perd audiència, i aquest fet també
és reconegut en aquesta mateixa sala d'aquest parlament pel
president del Consell Assessor.

La veritat, com molt bé ha exposat el Sr. Pons i nosaltres
compartim plenament, la Televisió Espanyola a Balears és
l'única televisió pública que tenim que emet en llengua
catalana, i aquí hi ha un fet nou que no sé si l'hem d'agafar amb
optimisme o pessimisme que és la notícia que el Govern balear
pensa fer-se càrrec dels repetidors de TV3 i el que ens preocupa
és que, vista l'actitud que té el Govern respecte de la llengua
catalana no sigui per acabar-los de deixar rovellar i que acabem
definitivament sense veure TV3 en aquestes illes; amb més
motiu hem de vetllar perquè una televisió pública com és
Televisió Espanyola millori la seva presència a la nostra
comunitat autònoma i pugui ampliar la poca programació que
tenim en llengua catalana a les nostres illes i amb un altre fet:
que aquesta televisió, la Televisió Espanyola, és l'única que
arriba a cadascuna de les illes, per tant arriba al conjunt de la
Comunitat Autònoma, perquè altres televisions que no són
públiques no arriben al conjunt de les illes. Per tant aquest és
també un fet important pel qual hem de vetllar, perquè el centre
regional de Televisió Espanyola no vegem com perd en
capacitat i en audiència cada dia sinó, al contrari, pugui
millorar.

No em vull estendre més perquè compartim pràcticament al
100% l'ampla exposició que ha fet el portaveu del grup
proposant d'aquesta proposta i, per tant, li donarem suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Popular el Sr. Charneco té la
paraula.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros creemos que estamos
en disposición de poder dar algún dato más sobre este tema
y que no cabe duda de que es un hecho que nos preocupa a
todos pero, claro, en primer lugar hemos de decir que no es
de recibo hablar de Televisión Española sin analizar los
últimos años de gestión, por usar una palabra que suele
identificar a los responsables de una empresa, si bien en este
caso concreto no se trata de una gestión propiamente dicha.
Todos sabemos que en estos años Televisión Española ha
perdido en norte en cuanto al aumento de plantillas y en
cuanto a la producción pues prácticamente ha dejado de
lado su papel como vehículo de comunicación público y que
a duras penas puede mantener la segunda cadena y, encima,
se ha sumido en una carrera por la audiencia que ha
profundizado la crisis aun más. En este tiempo no cabe duda
de que la gestión anterior descapitalizó Televisión Española
con una acción de venta de todo lo que afectaba a
repetidores creando una empresa llamada Retevisión y que
encima, esta empresa Retevisión que es la que tiene los
duros, cobra a Televisión Española por pasar la imagen.

Pero vamos a situarnos en los centros regionales. En los
centros regionales yo le puedo decir que la situación es
exactamente la misma que la que teníamos antes. Tenemos
el mismo equipo humano, excelente, por cierto, tenemos
una programación de lunes a viernes de una hora y un
informativo diario por la noche, muy breve, y los fines de
semana, lógicamente, carecemos de todo tipo de
información regional. Pero puedo decir más y les quiero
hacer hincapié también, porque ¿cuántos lugares hay en el
mundo que puedan estar en la situación que están Menorca
e Ibiza, que tienen que usar un medio de comunicación
como es el avión para hacer el porte o los transportes de las
crónicas que se realizan in situ? 

Y para que no haya duda y esto lo quiero dejar muy
claro, voy a decir aquí, porque estoy en disposición de
hacerlo, que el Govern balear, la dirección de Televisión
Española y los organismos implicados están, en estos
momentos, buscando la solución a un problema que bajo mi
punto de vista o, mejor dicho, bajo el punto de vista de
nuestro grupo nunca debió existir: todos sabemos y todos
creemos que existe la necesidad de que Radio Televisión
Española recupere su papel como un ente público que emita
programas con contenido socialmente constructivo, que
tenemos la necesidad de que la red de centros regionales
recupere e incremente la programación, si es necesario con
la participación de las autonomías, habida cuenta de su
papel extraordinariamente valioso en la normalización
lingüística, por ejemplo, y en la constitución de lo que
llamaríamos los sentimientos de comunidad. 
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Aportar los medios para que la red de Televisión Española
y Radio Nacional sean de una calidad y profesionalidad digna
de cualquier televisión o radio es una cosa que todos
anhelamos. Radio Televisión Española tiene a su favor la gran
ventaja de contar con una plantilla, como ya se ha dicho aquí,
de profesionales que son expertos, y la prueba es que, bueno,
han venido trabajando a satisfacción de todos. Que todos
queremos el aumento de la programación también es cierto, y
para que el señor representante o portavoz del Grupo PSM esté
contento le diremos que apoyaremos su proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Passam al torn de rèplica. Vol
replicar, Sr. Pons? Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Charneco, jo crec que vostè ha tirat en una part de la seva
intervenció bastants pilotes fora, però com que al final ha ficat
la pilota dins la porteria jo seré relativament benvolent a l'hora
de retreure-li aquestes pilotes fora. M'ha parlat del passat, m'ha
parlat de la ràdio i la televisió a nivell estatal, etc., etc., i
evidentment jo sé que això són els contexts en què en mou el
centre regional de Ràdio i Televisió Espanyola, però jo crec que
es tracta de centrar-nos en la realitat objectivament
comprovable del fet que hi ha una mancança de programació i
una mancança, per tant, de franja horària en llengua catalana i
per a les Illes Balears feta des de les Illes Balears i, lògicament,
aquí és allà a on hem de trobar les solucions. 

Jo hauria desitjat que vostè, com a portaveu del seu grup i
en la mesura que el seu grup és aquell que dóna suport al
Govern, no tan sols a la part final de la seva intervenció digués
que donaran suport a la proposició no de llei -és mal de fer no
donar-l'hi, el seu plantejament forma part del que és el territori
de les obvietats més elementals i, per tant, és difícil sortir-se'n-
ara, crec que hauria estat bé que fos una mica més abrandat,
insistent a l'hora d'explicitar el compromís del Govern balear
per intentar afrontar la solució d'aquest tema d'una manera
immediata i que a la vegada oferís garanties del fet que el PP
estatal entendrà la mancança que tenen les Illes Balears de cara
a una major programació en llengua catalana i, per tant, no
invocarà ni excuses de mancances econòmiques ni d'altres tipus
perquè això no vagi endavant.

He de dir que en un moment determinat a vostè se li ha
escapat una frase que jo, repetesc, no li vull retreure però
que m'ha preocupat una mica, i és que ha dit que
lógicamente els caps de setmana no tenen programació els
centres territorials de Ràdio i Televisió Espanyola. Jo crec
que per desgràcia no en tenen, perquè jo crec que formaria
part de la lògica més elemental que també en tenguessin el
cap de setmana, de programació en llengua catalana, perquè
un país que té una llengua pròpia i uns mitjans de
comunicació insuficients en aquesta llengua pròpia
necessita que tots els dies de la setmana hi hagi una oferta
suficient, competitiva per la seva qualitat i pel seu sentit de
l'actualitat en presentació de les notícies, per la seva
professionalitat que jo crec que això pot estar perfectament
garantida amb el personal tècnic i humà que actualment
tenen els centres, la televisió i la ràdio i que, per tant, jo crec
que el compromís del Govern balear expressat a través del
seu portaveu hauria d'haver estat un compromís gairebé amb
calendari inclòs dient que els pròxims mesos..., perquè si no
podem caure dins aquella via que va iniciar l'actual
president del Consell Assessor de Ràdio i Televisió
Espanyola que, com ha dit el representant del PSOE abans,
els primers mesos de l'inici d'aquesta legislatura política
d'àmbit estatal va prometre moltíssimes coses i cada vegada
més perd, diríem, l'esperança que això sigui així i per això
de cada vegada és més discret i més modest a l'hora de
tractar aquest tema.

Per tot això, si aquesta proposició no de llei d'aprova ara,
cosa de la qual, lògicament, crec que ens n'hem de felicitar
tots, el que seria important seria que ràpidament el Govern
balear assumís el seu contingut i el defensàs políticament
davant totes les instàncies que facin falta, i ho ha de fer així,
entre altres coses, perquè el Parlament li mana que ho faci
així. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir en
contrarèplica? Sr. Charneco té la paraula.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Yo la verdad no quería entrar al
trapo pero..., como se dice vulgarmente; me parece que ha
quedado muy claro. Le he dicho que hay una
predisposición, no solamente predisposición, sino que ya
hay gestiones del Govern balear con los entes implicados
para intentar más que justificar la presencia de esta plantilla
que tenemos en el centro territorial, que lógicamente a mi lo
único que me extraña y además no le voy a decir que me
preocupa, me extraña que durante tanto tiempo que ha
pasado con una gestión anterior los problemas empiecen a
surgir ahora, es decir, es ahora cuando ha llegado al
inquietud de esos trabajadores al Govern balear, se han
manifestado, se han mantenido una serie de reuniones y no
se preocupe usted, que hay la suficiente sensibilidad dentro
de los que forman parte del Govern para intentar no
solamente paliar el problema que tienen sino más que
intentar justificar la presencia de esta plantilla.
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Por consiguiente quiero decirle que dentro de la alegría yo
creía que usted iba a estar muy contento porque apoyamos su
proposición, pero lógicamente no se me remonte usted a decir
ya, inmediatamente, y en este momento y esto ya se tenía que
hacer y póngame un calendario y dígame cómo y dígame con
quién y quién se va a reunir y qué aportación económica se
necesita, un inventario económico de los medios técnicos...
¡No, no, seamos serios! Esto es una cuestión que se ha
heredado en una circunstancia que no es el momento de
calificarla y que nosotros, lógicamente el Govern tiene la
predisposición de intentar solucionarlo. Seamos constructivos
y haga usted una lectura positiva del apoyo que vamos a dar a
su proposición no de ley. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. De les intervencions que hi ha hagut
fins ara, entenc que es pot considerar aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei? Queda, idò, aprovada per
assentiment.
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