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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del

debat)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lugar, rogaría si hay sustituciones, por favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Rosselló.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Francina Armengol.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

1) Proposició no de llei RGE núm. 3442/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al curs bàsic de

policia local.

El primer punto del orden del día és la Proposición no de

ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la

número 3442. Tiene la palabra la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per

anunciar que retiram aquesta proposició no de llei sobre curs

bàsic de policia local, perquè ha quedat obsoleta des del temps

que va ser registrada fins al dia d’avui que havia de ser

debatuda. Per tant, solAlicitam, bé, retiram la proposició.

Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3600/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a la programació televisiva infantil de qualitat i

atenta als drets dels menors.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Por tanto, pasaríamos al segundo

punto del orden del día, que es la Proposición no de ley núm.

3600/04, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda

Unida y Los Verdes, relativa a la programación televisiva

infantil de calidad y atenta a los derechos de los menores. Tiene

la palabra la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, se han presentado cuatro enmiendas a la

proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario

Popular, las números 5969, 5970, 5971 y 7972.

Tiene la palabra, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

La proposició no de llei que nosaltres presentam en aquesta

comissió és molt clara i intentaré, idò, fer una exposició de

motius pels quals creim important dur-la a aquesta comissió.

En primer lloc, creim que en aquest moment que estam a un

procés de dur endavant, d’engegar el que és la televisió de les

Illes Balears, l’IB3, que pareix ser que començarà a emetre

aproximadament en el mes de març i que en aquest moment

s’està plantejant tot el que és el seu contingut programàtic,

creim que és un bon moment perquè aquesta proposició no de

llei idò sigui no només acceptada, sinó que suposi també un

intent per millorar el que són els continguts de la programació

d’aquesta televisió, televisió pública, televisió de les Illes

Balears adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquestes

illes i també dels qui ens visiten.

Dit això, entram dins l’aspecte concret d’aquesta proposició

no de llei que fa referència a la programació televisiva infantil,

que nosaltres creim que és un sector de la programació

importantíssim perquè, precisament, està en la seva etapa de

desenvolupament i per a la qual és molt important tenir en

compte que veuen la televisió, per tant són receptors del que és

la programació televisiva; i que, per altra banda, precisament

i per intentar que sigui una televisió de la més qualitat possible,

també s’han de preservar els drets dels menors. Creim que ara

ens trobam en el moment idoni per recollir, per una banda, la

informació que nosaltres tenim i que supòs que molts de vostès

coneixen, que és sobre diferents estudis que s’han fet a distints

tant a nivell de l’Estat espanyol com fins i tot a nivell europeu,

fins i tot a nivell més enllà del que sigui únicament Europa, per

organismes internacionals, els quals tots es basen en una

premissa molt clara: els nins i les nines, sobretot del món

occidental, veuen la televisió una part important d’hores de la

seva vida i per tant, tot i que potser un intent que la vegin

manco, qüestió amb la qual nosaltres evidentment hi estaríem

d’acord, també és cert que la televisió, i sobretot en aquest cas

la pública, ha de ser una transmissora del que és no només una

informació, sinó que sobretot ha de ser una televisió educativa.

Vull dir que així ho diu el contingut de la proposició no de

llei, nosaltres feim referència concretament a un estudi que ha

fet una entitat privada, l’Observatori Europeu de Televisió

Infantil, que a un informe deia clarament, apuntava que els

infants europeus d’entre 4 i 10 anys veuen una mitjana de 133

minuts de televisió al dia en l’època escolar, mentre que els

joves entre 10 i 15 anys consumeixen 164 minuts diaris de

mitjana en època escolar. També aquest informe deia que la

major part de les televisions incompleixen la normativa sobre

emissions que poden resultar perjudicials per al

desenvolupament dels infants, faré referència a la pròpia

directiva europea, que diu clarament que els Estats han de

garantir la protecció dels menors davant emissions perjudicials,

tals com, per exemple, la violència gratuïta. Per altra banda,



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 29 de setembre del 2004 263

 

també la Llei estatal del 94 que transposava aquesta directiva

estableix mesures per protegir el menor enfront de la publicitat

i de la prohibició d’escenes que puguin resultar perjudicials per

als menors. I també podríem incloure estudis recents que han

sortit publicades, els quals clarament marquen precisament

aquesta línia molt clara que en aquest moment moltes

televisions, tant públiques com privades no estan prou atents als

aspectes infantils i en molts casos transgredeixen precisament

aquestes pròpies normatives. Dir també que el que es constata

a través de tots aquests informes és que la franja horària de

l’horabaixa, bàsicament, de les cinc a les vuit, és precisament

la franja més delicada; és en aquelles hores en les quals una

majoria d’infants veuen precisament els espais televisius, tot i

que la franja d’edat entre 12, 15 i 16 anys moltes vegades ja

se’n van a una franja més tard, però el cert és que el sector que

s’ha de tenir més en compte, que és de 4 a 10 anys, idò

precisament aquesta franja horària de l’horabaixa és quan estan

més tendents a tenir una certa visió o a mirar la televisió.

Precisament també, el que es demostra en aquests estudis és

que els criteris de l’audiència o els criteris de les televisions no

els marca precisament que sigui una televisió més educativa,

sinó els criteris d’audiència; i, bàsicament, en aquestes hores es

posen programes de crònica rosa o de successos. Nosaltres

creim que ara és el moment, precisament, i com he dit i torn a

repetir, que una televisió pública, una televisió que té en

compte i ha de tenir en compte tota la població en general,

precisament ha de nàixer bé quant al que és el contingut de la

seva programació i precisament en aquesta línia feim aquestes

propostes que ara esmentaré.

Creim que l’IB3 ha de fer una programació infantil a la

futura televisió autonòmica de les Illes Balears, puc dir que en

aquest moment no ens consta, almanco al nostre grup, cap tipus

de programació referida a aquesta franja d’edat, i per tant això

hem de dir que ens preocupa i molt. Per altra banda, plantejam

a la proposició no de llei que aquesta televisió inclogui cada dia

un mínim de dues hores de programació infantil a la franja

d’entre les cinc i les vuit de l’horabaixa, clarament perquè, com

dic, tots els estudis fan referència que és la franja horària més

susceptible de veure la televisió per part, com ja he dit, de la

franja d’edat precisament més vulnerable. Però que

evidentment aquesta programació infantil es faci amb uns

criteris molt clars, que són els que hauria de tenir una televisió

pública en primer lloc.

En primer lloc, un criteri de qualitat i un criteri educatiu. És

a dir, és molt important que es doni un sentit educatiu a la

televisió; que fomenti els valors del sentit crític dels infants,

així com els valors de la tolerància i el respecte a la diversitat.

Per altra banda també, aquesta programació infantil plantejam

que inclogui continguts referents a la realitat de les Illes

Balears, actualitat, cultura, tradicions i evidentment que es

garanteixi la presència de programes produïts i fets a les Illes

Balears i que no venguin de fora, com moltes vegades passa

que la programació infantil està molt influïda pel que són,

precisament, programes de fora, que crec que qualsevol

persona que hagi tengut accés a veure aquesta franja horària a

la televisió pública estatal i també la que no ho és, la que no és

pública, la privada, podrà veure que o venen del Japó o venen

d’Estats Units o venen de molts de països que en molts casos

res tenen a veure amb la nostra realitat.

Per altra banda, plantejam que la programació infantil

d’aquesta futura televisió autonòmica utilitzi com a llengua

exclusiva el català. Creim que pot suposar precisament un

vehicle d’integració de tots els infants residents a les Illes

Balears; creim que precisament la televisió pot ser, dins l’àmbit

i la claredat de què sigui educativa, pot ser integradora del que

és el tema lingüístic i en aquest sentit que suposi un mitjà pel

qual els infants, d’una manera més entretinguda, si cal, puguin

aprendre i puguin poder utilitzar més la llengua catalana, i en

aquest sentit creim que és una bona eina educativa pel que fa a

l’element lingüístic.

També, dins el que són aquests criteris, la futura televisió

autonòmica creim que ha de vetllar per la protecció dels

menors enfront de la publicitat, concretament en aquest punt

nosaltres proposam que s’estableixi un màxim de 7,5% de

temps dedicat a la publicitat, a la franja horària destinada a la

programació infantil, per tant que no sigui excessiva; que es

prohibeixi en aquesta franja la publicitat que no sigui fàcilment

identificable i separada de la resta de programes, i sobretot que

es vetlli d’una manera especial contra la publicitat en coberta

que explota la inexperiència i la incredulitat o la credulitat,

diríem, dels infants.

Per tant, demanam i creim que estam en una línia del que

seria el compliment de les lleis i les directives estatals i

europeus, idò, IB3 que vetlli per la protecció dels menors

enfront del que imatges o continguts que puguin ser

perjudicials per al seu desenvolupament psíquic i moral o ètic.

Creim, per tant, que aquesta proposició no de llei pretén, com

dic, clarament, positivitzar el que puguin ser els continguts de

la programació d’IB3 i sobretot tenir en compte que els infants,

ja dic, amb franges d’edat que van dels 4 als 15 anys, veuen

molt o bastant de temps la televisió diàriament i que això és una

qüestió que precisament perquè s’ha de ser conscient d’aquest

fet, el que s’ha d’intentar és que la televisió, sobretot la pública,

tengui un caire el més educatiu possible, i creim que a través de

l’IB3, que encara no ha començat a funcionar, és una

oportunitat perquè això pugui ser una realitat.

Una televisió oberta, una televisió, a més, integradora

lingüísticament i culturalment, una televisió amb valors de

tolerància i de respecte i sobretot en el que és el respecte a la

diversitat de tot tipus i sobretot una televisió que respecti els

drets dels infants que, d’alguna manera idò s’estan formant com

a persones. No me queda més que dir que aquesta proposició

no de llei esperam el suport de tots els grups parlamentaris i

respecte de les esmenes que ha presentat el Partit Popular, no

sé si ara m’he de pronunciar o me pronuncio posteriorment.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si li pareix bé, li donaríem la paraula al representant del

Grup Popular perquè les defensi i després vostè mateixa

decideix.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Sra. Rosselló vaig llegir amb esment la seva proposta

i he escoltat amb cura la seva defensa i li voldria donar

l’enhorabona per dos conceptes, un perquè crec que toca un

tema cabdal, els actuals infants són els futurs ciutadans

d’aquesta comunitat i d’aquest món que ens toca viure i és ben

palesa la realitat nefasta de les televisions i de la seva interacció

amb els models educatius. És a dir, és ben clar que exerceixen

una influència negativa, que les programacions no són adients,

que no es respecten les normatives existents a Europa i a

Espanya, i per tot això, nosaltres amb el fons de la seva

proposició no de llei hi estam absolutament d’acord i hem fet

unes esmenes perquè pensam que la poden enriquir i perquè, de

qualque manera, les lleis en qualsevol cas podrien també

exercir una petita limitació.

Sense preàmbul, si li pareix, li defensaré en el cas del seu

apartat a), nosaltres li feim la proposta de substituir, vostè aquí

no parla dels caps de setmanes, els estudis diuen que el moment

en què més televisió veuen els infants precisament són els

dissabtes i els diumenges els matins; nosaltres tenim

constància, perquè per ser eficaç, eficient i per respecte a vostè

i al que vostè representa, he intentat entrevistar-me amb la

Direcció General de Comunicació de la futura IB3, i es té

previst efectivament, els dissabtes i els diumenges una franja

horària de tres hores el matí que, com dic, és de màxima

audiència. I els capvespres tenen plantejat que, precisament per

no caure dins l’error de fer una programació excessiva, sí que

tenen previst fer una programació almanco d’una hora dins la

franja horària que vostès plantegen. La programació infantil

s’haurà d’emetre dins aquesta determinada franja, de dilluns a

diumenge, els dissabtes i els diumenges matinals i la resta de

dies segons l’horari específic que en el seu moment decideixi

el Consell d’Administració de Ràdio i Televisió.

En el cas de l’apartat b), nosaltres el subscrivim

absolutament perquè pensam que, efectivament, és una

declaració d’intencions que s’ajusta a la sensibilitat que crec

que té qualsevol ciutadà en relació amb aquest tema.

En el cas de l’apartat c), nosaltres, quan vostès diuen que

“s’ha de garantir la presència de programes produïts

expressament a les Illes Balears”, nosaltres proposam que “es

promouran”. I dic això perquè vostè, que ve d’un grup, amb

tots els respectes, amb manco experiència de gestió, doncs

probablement tenen una filosofia que normalment sempre

confronten la utopia i que en la majoria dels casos és

extraordinàriament positiva com a element referència, però a

nivell de gestió s’ha de saber conjugar. És a dir, quan totes les

televisions europees tiren dels contenidors dels països,

bàsicament del Japó, és perquè els estudis econòmics així ho

aconsellen. Per ser més exactes, li diré que s’han demanat

distints pressuposts a promotores o a..., no sé quina és la

paraula tècnica, però les empreses que es dediquen a fer

programes, i demanaven l’escandalosa xifra, la més barata, de

400 milions de pessetes, només per a un contenidor d’una hora

diària. Això és absolutament inassumible per a una televisió

que comença, d’una comunitat no precisament gran, i per tant

s’ha de vehicular el de sempre, el necessari, el possible i

l’oportú.

Llavors, si bé estam d’acord amb aquest principi, nosaltres

deim que “es promourà”, perquè sí tenim clar i així se’ns ha dit

des de la futura televisió de l’IB3, que això està plantejat, per

una part que el contenidor pugui permetre la inserció de

programes fets aquí, i si no estan fets aquí almanco introduir-hi

les qüestions que permetin la llengua i d’altres.

Amb referència al punt d), nosaltres pensam que el tema de

la televisió, vostès parlen d’exclusivament en català, i jo li

voldria fer una reflexió absolutament constructiva, tot i que me

sembla molt bé la seva proposta; però si un infant que està en

aquesta comunitat i que encara no parla adequadament el català

de les illes, se’n va a un programa infantil i no pot participar

perquè no parla el mallorquí o l’eivissenc o el formenterenc o

el català, en definitiva, doncs seria, crec, molt poc edificant,

mentre que si nosaltres el que defensam és que la llengua

vehicular, i així ho diu la resolució de la qual vostès formen

part en el Consell d’Administració i que es va aprovar, la

llengua vehicular serà el català propi de les illes, però sense

rompre amb la cooficialitat de la llengua castellana, que, a més,

a l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia així ho diu i que, per tant,

no podríem passar-nos-ho per damunt.

Amb referència a l’apartat e) de la seva proposició no de

llei, vostès diuen que la futura televisió autonòmica de les illes

vetllarà per la protecció dels menors enfront de la publicitat i

parla del temps. Al temps nosaltres només ens hem de remetre,

en el cas dels màxims, a la llei, que crec que o no l’han

informada o per la circumstància que sigui no, els màxims ja

estan fixats per la normativa, per tant del que es tracta és de

mínim. Però jo li voldria fer una petita reflexió, a nosaltres, al

nostre grup, no ens preocupa tant el temps, que ja està marcat,

com dic, per la llei, tant a nivell europeu com a nivell estatal,

sinó per la qualitat, és a dir, més que la quantitat, la qualitat. I

a la qualitat la tendència és a disminuir emissions de publicitat

que puguin lesionar tant la sensibilitat com l’educació dels

infants.

I amb referència a l’apartat f), nosaltres estam totalment

d’acord amb el que vostès plantegen i per tant amb referència

al contingut essencial li dic que hi estam absolutament d’acord;

aquestes esmenes que hem presentat no tenen cap altra, diríem,

vocació més que la d’enriquir i possibilitar que votem tots

conjuntament la seva proposició no de llei, perquè pensam,

repetesc, que és molt positiva des del vessant del fonamental

que és la televisió com a element d’educació dels nostres fills.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Ara, correspon als diferents

grups que no han presentat esmenes, de menor a major,

intervenir si tenen interès. El representant del Partit Socialista-

Entesa Nacionalista de Mallorca, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 29 de setembre del 2004 265

 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. No crec que pugui afegir molta més cosa a l’exposició

que ha fet la Sra. Rosselló, simplement anunciar el nostre

suport absolut a aquesta proposició no de llei que, en definitiva,

el que fa és fixar una sèrie de recomanacions que consideram

que són força raonables, són mesurades i clarament van en la

línia d’allò que assenyala la directiva europeu respecte, i la Llei

25/1994.

Per altra part, fa una sèrie de recomanacions que, en

definitiva, el que pretenen és que aquesta futura televisió

autonòmica, IB3, que es posarà en marxa, protegeixi els

ciutadans més vulnerables de les Illes Balears, és a dir, els

infants. Massa vegades hem vist televisions de tota mena,

públiques i privades, que per molt que siguin públiques han

desertat de la seva funció pedagògica, de la seva funció

igualadora i estan fent una programació amb continguts abusius

que són perjudicials no tan sols per als infants sinó per a la gent

gran, però, naturalment, els infants, amb la seva vulnerabilitat,

han d’estar més protegits. Per tant, el nostre suport absolut per

evitar, ja des d’un bon principi, els excessos que massa vegades

estam acostumats a veure a moltes altres televisions.

Estam d’acord naturalment també amb la producció de

productes audiovisuals propis, com a una eina també de

potenciació de la nostra cultura i de les nostres tradicions. I

finalment també dir, naturalment, que estam absolutament

d’acord amb la redacció del punt d) d’aquesta proposició no de

llei, per mor que la llengua catalana és un vehicle d’integració,

mai d’exclusió, i no tan sols, també ha de ser així, forçadament

per llei, ja que el compliment de la llei de normalització

lingüística, si es volen complir les lleis, que esper que es

vulguin complir, el compliment de la Llei de normalització

lingüística obliga, a l’article 27, que el Govern de les Illes

Balears ha de promoure el desenvolupament de la llengua

catalana en els mitjans, i a l’article 28 diu clarament que el

català ha de ser la llengua usual, la llengua d’ús, a les emissores

de ràdio i televisió i a altres mitjans de comunicació social de

titularitat de l’administració autònoma. Si això és així, és

obligació per llei, molt més ho és adreçat al públic infantil, que

ha de tenir la llengua catalana com a una llengua de

comunicació i, com ja molt bé ha dit la diputada Rosselló, és

una eina que no podem oblidar, d’integració i mai d’exclusió

dels nouvinguts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el nostre vot

favorable del nostre grup i efectivament jo crec que la

proposició no de llei és suficientment extensa, com ho ha estat

l’exposició de la seva portaveu, i posar de manifest que,

efectivament, donat l’elevat nombre d’hores que els infants

passen davant la televisió, està clar que s’han d’adoptar

mesures de protecció tant enfront d’altres tipus de programació

com de la pròpia publicitat que podem veure, no només a les

televisions privades, sinó també a la resta de públiques. I és

cert també que existeix normativa, en teoria, que en el seu dia

es va aprovar per a la protecció dels infants i per tant està clar

que en aquesta futura televisió autonòmica de les nostres illes,

d’IB3, s’han de prendre tota una sèrie de mesures que vagin

abocades també a aquesta protecció dels menors, que passen

tantes d’hores davant la televisió.

I crec que, a més, aquesta proposició no de llei posa de

manifest una mancança amb la qual ja neix aquesta televisió

autonòmica o futura televisió autonòmica d’IB3, una televisió

que neix amb la Llei d’acompanyament dels pressuposts

d’enguany, aprovada el desembre de l’any passat, i que ja es

deia que s’aprovaria un consell d’administració i un consell

assessor d’aquesta televisió autonòmica i que al dia d’avui

encara no s’ha aprovat, i que això fa que actualment estam en

una situació de provisionalitat i d’interinitat, donat que la

Disposició transitòria segona de la llei d’acompanyament ja diu

que mentre no es dugui a terme la constitució del consell

d’administració i del consell assessor, regulats en aquesta llei,

les seves funcions les ha d’exercir el Consell Assessor de Ràdio

i Televisió Espanyola a les Illes Balears.

Faig aquest comentari perquè, precisament, el contingut, bé

sigui de programació infantil, com de la resta de programació

d’IB3, haurà de ser tractada també en aquest consell assessor,

consell audiovisual que existeix a totes les comunitats on tenen

una televisió pròpia i que segurament podrà arribar a matisar,

a ampliar el contingut de les programacions, bé siguin infantils

o de qualsevol altre tipus. Però el nostre suport, com deia, a

aquesta proposició no de llei i crec que seria bo, efectivament,

no tornar entrar en polèmiques estèrils sobre la llengua

vehicular, que jo crec que està clar que una televisió

autonòmica ho ha de ser en la llengua pròpia, en aquest cas la

llengua catalana, sense perjudici, i en cap cas la proposició no

parla d’això, que qualsevol participant a la tele que fos d’una

altra parla, en aquest cas de parla castellana, com ja succeeix a

les altres televisions nostres pròximes, de parla catalana, per

exemple a TV3, se’ls prohibeixi parlar en la seva llengua, i això

ja està passant a altres teles, com pugui ser TV3.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Ara procedeix la suspensió de la sessió,

per un temps de deu minuts, si així ho demana el grup

proposant, o es pot continuar la sessió, i a partir d’aquest

moment hi hauria la fixació de posicions per part del grup,

d’acceptació o no de les esmenes.

(Remor de veus)

Podem continuar. Continuam, doncs, la sessió i li toca al

grup proposant fixar la posició respecte de les esmenes que

s’han presentat.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores

diputades. En primer lloc vull agrair a tots els grups que vegin

que aquesta proposició no de llei va en un sentit absolutament
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o clarament constructiu i sobretot tenint en compte que a tots

ens preocupa que la televisió autonòmica d’IB3 sigui una

televisió de qualitat i que sobretot tengui en compte el sector o,

diríem, la població infantil i juvenil com a un element

fonamental de desenvolupament. I per tant que s’ha de ser molt

sensible al que és, precisament, la programació en aquestes

franges d’edat.

Dit això, i veient que hi ha, en el sentit almanco del fons,

com ha dit el portaveu del Partit Popular, podem estar tots

d’acord; i amb l’intent que hi pugui haver el màxim acord

respecte d’aquesta proposició no de llei, sobretot perquè,

efectivament, es pogués recollir per part d’IB3 les

recomanacions que es duen a terme, jo sí que fixaré posicions

respecte de cadascuna de les esmenes que ha presentat el Partit

Popular.

En primer lloc, i respecte a l’esmena que fa de modificació

del punt a), jo, tot i efectivament, crec que és un fet que vull

agrair, no hem tengut en compte a l’hora de redactar aquest

primer punt el que és la franja horària dels dissabtes i

diumenges i de cap de setmana, és cert que no s’ha tengut en

compte; jo el que plantejaria és que per a nosaltres és

important, sobretot més que per a nosaltres, per a tots els

estudis que, com dic, existeixen, i que no és únicament al qual

feim referència a l’exposició de motius, sinó que n’hi ha molts

d’altres que, precisament, la franja compresa entre les cinc i les

vuit són una hora en què els infants i sobretot, com he dit, la

primera etapa fins als deu anys, és allà on veuen una part

important la televisió, creim que s’hauria de mantenir incloent

-si hi estava d’acord el portaveu del Partit Popular- incloent

allò de determinada franja horària o més que res les emissions

de cap de setmana i de festius, i ... perdona un segon...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està tot previst, però com que s’ha embullat la cosa ..., té la

paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, senyora presidenta, senyores diputades ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, no sé si he d’acabar la meva exposició i després ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però el que ha de fer és acceptar o no les esmenes, però

no entrar en una dinàmica, és que si no ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Molt bé, bé, idò l’esmena al punt a) idò nosaltres no

l’acceptaríem que substituís el punt a), el que sí podríem

acceptar, no sé si després hi ha dins el marge del que és el

procediment de la comissió si existeix o no la possibilitat de fer

una transacció, de qualque manera poder arribar a un acord per

a la redacció del punt a) o del punt a) de la proposició no de

llei.

Respecte del punt c), que és on hi ha, on també hi ha una

esmena, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló, un segon, és que, perdoni, he dit si volien

aturar perquè si s’havia de transaccionar i tot això, hem

d’aturar, es posen d’acord i ja proposam una cosa a tots els

membres. Els pareix bé així? És que si no, no ens arribarem a

aclarir.

Idò quedarà suspesa, per cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença la sessió i demanaríem a la portaveu que ha

presentat la proposta que ens aclareixi quines esmenes han

acceptat per passar a votació, quines no s’han acceptat per

també passar si l’hem de passar i votar, finalment, el conjunt.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta, esper poder fer aquesta feina el

millor possible perquè hem de tenir en compte que hi ha

bastants punts i esper que sigui fàcil per a la Mesa i per a tots

els diputats i entenguem exactament què és el que anam a votar.

Bé, en primer lloc, dir que pràcticament, bé, s’accepten,

diríem, en general, les esmenes que ha fet el Partit Popular, tot

i una sèrie de modificacions que jo ara, si els pareix fins i tot,

llegiré, perquè quedi clar; i en el cas d’una esmena referent al

punt d), el qual fa referència a llengua i estudi del català,

aquesta si que no ha estat acceptada pel nostre grup, amb la

qual cosa, evidentment, supòs que després hi haurà d’haver

votació separada, no?

Respecte el punt a) hem fet una transacció i quedaria de la

següent manera: “la programació infantil s’ha d’emetre dins

franja horària de dilluns a divendres de les 17 a les 20 hores i

els cap de setmana i festius en emissions matinals. L’horari

específic d’aquesta franja tendrà en compte les recomanacions

dels principals organismes especialitzats en televisió infantil”.

Així quedaria el punt a), per tant, inclouríem part de l’esmena

de modificació del Partit Popular.

El punt b) quedaria igual que està a la proposició no de llei.

El punt c) admetem l’esmena del Partit Popular, tot i que

consideram que evidentment es pot fer producció pròpia i de

fet, tenim un exemple amb TV3, però evidentment creim que

és correcte i acceptam l’esmena.

Respecte del punt d), no acceptam l’esmena de modificació

del Partit Popular. Consideram i esperem que s’entengui molt

clarament que la llengua que s’ha d’utilitzar és el català pel que

fa a la programació i al programa. Però evidentment no té res

a veure en què una persona participi amb una altra llengua,

sigui castellà o sigui una altra, quan sigui un convidat a un

programa, etcètera. No fa cap referència a aquest tema. Però
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que sigui la llengua catalana perquè sigui un element

d’integració i no precisament d’exclusió.

Respecte el punt e), acceptaríem l’esmena de modificació

del Partit Popular. Llavors quedaria la mateixa redacció de

l’esmena i hi afegiríem una frase del nostre punt i seria:

“vetllarà contra la publicitat encoberta, subliminal, o que

exploti la inexperiència i la credulitat dels infants”. No sé si

s’entén, si hem de llegir... Així quedaria el punt e).

I el punt f), el darrer, com que no l’acceptat el Partit

Popular tal i com està redactat, llavors quedaria de la manera

que esper que hagi quedat clar per part de tots els grups, els

diputats i la mesa, així com quedaria al final la proposició no

de llei, almanco allò que es votarà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix bé intentaré interpretar. S’ha acceptat, en

principi hi ha acord, les esmenes del Partit Popular a tots els

apartats menys al d) que fa referència a la llengua.

(Remor de veus)

A dues han transaccionat i ha quedat com vostè ha dit i per

tant, quedaran en el llibre de sessions.

Per tant, faríem una votació de tot allò que estam d’acord i

després una del tema apartat d) llengua. Els pareix bé?

Doncs vots a favor de tots els altres apartats en el que s’ha

arribat a consens i a acord.

Vots a favor?

Unanimitat.

I ara passam a la votació de l’apartat d), tal com proposa el

grup que l’ha presentat, la Sra. Rosselló.

Vots a favor, tal com ho ha presentat la Sra. Rosselló?

Vots en contra?

(Remor de veus)

No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tothom vota a favor.

I ara passaríem a la votació de la proposta que ha fet el

Partit Popular.

No cal perquè s’ha perdut igual.

És veritat tenen raó vostès.

Ara s’ha de passar a la votació del conjunt...

(Remor de veus)

Tampoc, ha quedat aclarit?

Doncs, no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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