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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui... pregaria que s’asseguessin. 

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, una qüestió d’ordre. Ens agradaria que ens
aclarís al final a petició de qui compareix el director.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment. Li llegiré textualment l’acta de la
compareixença. “Atès el que disposa el punt segon de la
resolució de la presidència del Parlament de les Illes Balears,
de 2 de febrer del 2005, sobre l’aplicació de les normes
reglamentàries en el funcionament del Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, el
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha solAlicitat la compareixença davant l’esmentada
comissió parlamentària per tal d’informar sobre les línies
estratègiques i noves actuacions de la direcció general de l’Ens
Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears i de les seves
societats. Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i
perquè en tengui els efectes pertinents”. Ho firma el conseller
de Presidència que n’ha fet trasllat a la Mesa del Parlament.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per aclarir-nos, ho solAlicita el director, ho solAlicita el
Govern?

EL SR. PRESIDENT:

La solAlicitud és talment com l’he llegida, a petició del
director i que ha tramès el Govern.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 1849/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'IlAlustre Sr. Director
General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre les línies estratègiques de
la direcció general i les seves societats.

EL SR. PRESIDENT:

Després d’aquest aclariment passam a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a l’escrit RGE núm. 1849/07 presentat
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual solAlicita la
compareixença del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
línies estratègiques i noves actuacions de la direcció general
esmentada i de les seves societats.

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de:
Sra. Magdalena Pascual i Sancho, directora d'Assessoria
Jurídica de l’ens; Sr. Maties Salom i Ruíz, director adjunt; Sr.
Antoni Capellà i Trobat, director adjunt; Sr. José Antonio
García Bustos, director Econòmic i Financer; Sr. Joan Seguí
Galván, director d’Antena; Sra. Caterina Sitjar i Aguiló,
directora d’IB3 Ràdio; Sra. Joana Maria March, Directora de
Relacions Institucionals; Sra. Nekane Domblás, directora
d’Informatius d’IB3 Televisió; Sr. Javier Benavente, director
de Comunicació; Sra. Francesca Jaume, Cap de Gabinet i el Sr.
Baltasar Covas, director Territorial de Centres.

Els donam a tots la nostra benvinguda i sense més
preàmbuls té la paraula el Sr. Antoni Martorell i Reynés per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats bon dia.
Les primeres paraules voldria que fossin d’agraïment als
diputats que el passat 18 de juliol em varen donar el seu suport
per ser director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears. Per endavant aquest agraïment i esper no decebre-
los en aquesta tasca. També agrair en aquest cas a la resta de
diputats el fet de no haver comptat en cap vot en contra en la
meva elecció.

Aviat es compliran 100 dies d’aquesta nova etapa de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i avui som aquí per
intentar explicar i resumir quines són les línies que han marcat
la nostra actuació aquests aviat 100 dies i quines són les nostres
intencions de cara al futur. També és cert que aquesta
compareixença la vaig solAlicitar a petició pròpia,
aproximadament a la setmana d’ocupar el meu càrrec, perquè
com a part nova d’aquesta nova circumstància és el fet que el
nou director general sorgeix gràcies al nou Estatut
d’Autonomia, del Parlament de les Illes Balears, circumstància
que crec que obri un escenari prou interessant i que ajuda sense
cap dubte a la pluralitat, que és un dels arguments que han de
marcar la nostra tasca des d’aquesta radiotelevisió pública. Per
tant, consideràvem que era la nostra obligació les primeres
afirmacions fer-les des d’aquesta sala i en aquest escenari que
és d’on va sortir el director general i des d’on, per extensió,
després ha sortit la resta d’equip directiu, bona part del qual
avui ens acompanya. La resta no hi són perquè qualcú ha de fer
feina perquè la televisió funcioni, evidentment. Allò no atura i
consumeix temps a cada minut.

Com vostès saben la meva elecció sorgeix amb un seguit de
condicionaments i de paràmetres que em situen en un càrrec de
provisionalitat, amb l’objectiu polític de treballar, d’acord amb
aquesta cambra i els diversos grups polítics per definir quin
model de ràdio i televisió pública volem per a les Illes Balears.
Pens que hem avançat en el fet que la direcció general sorgeix
del Parlament, però saben vostès que està en la intenció dels
grups que ostenten la majoria ampliar el suport parlamentari,
inicialment es parlava dels dos terços, crec que és un
compromís que han adquirit els partits que avui ostenten
aquesta majoria i que és la fita que hauríem d’assolir. Revisar
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el model, concretar-lo, consensuar-lo i la part sens dubte més
important és que la persona que em substitueixi sorgeixi amb
el vot de dues terceres parts d’aquesta cambra.

Venim aquí després de quasi 100 dies amb els deures fets
sobre allò que ens proposàrem. Algunes coses el temps ens
permetrà poder complir amb compromís que ens hem marcat i
altres crec que ja les hem aconseguit sobradament. Tenim un
primer objectiu que era fer una televisió més plural i oberta a
tots i això avui ho hem aconseguit i la constatació és que els
espais d’opinió i d’informació són de gran consum i ho veim
reflectit en els mitjans de comunicació allà on diversos
articulistes, diversos sectors, comentaris de grups polítics, ens
constaten que hem aconseguit un mitjà de comunicació que a
dia d’avui hi té cabuda tothom. 

També ens vàrem proposar fer un ajust de les despeses
econòmiques de l’ens, un escenari que després en podrem
parlar més detalladament i els podré explicar quina és la
situació en la que es troba l’economia de l’ens. I hem inclòs
algunes mesures importants de reducció de despesa, algunes
des d’una base purament simbòlica perquè a efectes reals tenen
poca repercussió, però que ens han donat uns arguments per
després poder ajustar altres despeses. Els parl de la decisió
voluntària de reduir un 10% les despeses de les categories 0, 1
i 2, és a dir els nous directius que hem contractat a IB3. Això
no ha afectat els que ja hi eren que segueixen mantenint les
seves condicions anteriors. Resumint i perquè es facin una idea,
els nous directius avui cobren un 10% menys del que cobraven,
de sou base, els de l’equip anterior. Aquesta circumstància que
efectivament té una repercussió simbòlica damunt el pressupost
d’IB3, sí que ens ha permès mantenir un diàleg amb les
empreses de serveis i les productores per poder re-negociar
contractes a la baixa i en alguns casos ho hem aconseguit. 

Els puc dir resumint que avui la programació nova que
vàrem contractar i que vàrem posar en marxa a partir de dia 24
de setembre, té un cost mensual de producció de 100.000 euros
menys del que costava a la tardor de l’any passat. Ha estat una
mesura d’urgència que no té perquè ser així en un futur perquè
els d’explicar que a nivell de programació hem posat en marxa
una graella de programació d’urgència i confeccionada en tan
sols 20 dies. El calendari polític, el calendari de funcionament
de la televisió en aquest cas no han encaixat amb molta
facilitat, la qual cosa hem hagut de fer un petit miracle
professional posant en marxa una quinzena llarga de programes
en només un espai de 20 dies. Canvis de plató, canvis d’equips
i ho hem aconseguit sobretot amb l’esforç de les empreses de
serveis, d’informatius i tècniques que fan feina allà dins.

I el tercer objectiu que ens vàrem plantejar i que hem
aconseguit en aquest termini de temps, era un objectiu que ens
vàrem proposar i que l’hem fet de manera instantània ha estat
el compromís de fer tota la programació en català. Des de dia
24 de setembre la llengua que fa servir IB3 és el català.
Circumstància que hem pogut dur a terme gràcies sobretot, en
vull deixar aquí constància, a la colAlaboració que hem tengut
especialment per part de Televisió de Catalunya i per part de
Canal 9 de València. Amb ells tenim un principi d’acord que
supòs que materialitzarem ben aviat i en el qual hem establert
un escenari de reciprocitat. Ens han cedit els seus doblatges i
volen els nostres. Això vol dir que tan aviat com sigui possible,

quan la indústria del doblatge de Balears pugui donar els
serveis que ara mateix ha de menester IB3, els nostres
doblatges també seran a Catalunya i també estaran a la
disposició de Canal 9.

Deia que venim amb els deures fets, però jo voldria acotar
la meva intervenció en tres escenaris més. Els explicaré què
hem trobat, què volem i què els deman jo a vostès, com a
diputats i com a grups polítics que és d’allà on ha de sortir el
pressupost d’aquesta televisió i allà on hem de ser capaços de
consensuar un model que garanteixi el futur i que IB3 no sigui
notícia més que per allò que feim per pantalla i que tenguem un
escenari de normalitat.

Ens hem trobat amb una televisió de la que voldria destacar
sobretot la feina que varen fer la meva predecessora, Maria
Umbert i el seu equip, que damunt un paper en blanc
dibuixaren una televisió. Vull reconèixer que és més fàcil
esborrar i pintar que escriure damunt blanc. Crec que és de
justícia reconèixer, encara que en moltes no hi puguem estar
d’acord, construir de zero té el seu mèrit. Construïren una ràdio
i televisió pública amb uns bons professionals, bones
estructures, una bona maquinària i avui IB3 és una marca que
tothom coneix i que els Balears tenen sintonitzada a ca seva.
Sortim per TDT (Televisió Digital Terrestre), tenim una
excelAlent cobertura en el territori de les Illes Balears, vostès
saben que en algunes zones és complex, sobretot a la Serra de
Tramuntana. I tenim una cobertura a tot el territori, a totes les
illes en televisió i ràdio. Val molts de doblers, però ho tenim.

Ens hem trobat aquest castell construït del no res, però no
ha estat de franc. Aquesta televisió ha tengut un grans costos
perquè el model que es va dissenyar era una televisió que tenia
unes ambicions, en el mode d’entendre, per damunt de la
demanda que hi havia. Per ventura podrem parlar que hi ha un
camí de no retorn. Per ventura avui tenim una televisió amb un
model que es va marcar, un seguit de continguts que s’han
ofert, uns serveis que s’han prestat i que hem de ser..., a això
els convidaré a la part final de la meva intervenció, prou
responsables a l’hora d’analitzar-lo. Els diré que per exemple
avui IB3 Televisió ofereix 7 informatius diaris, amb les
finestres pròpies per a cada una de les illes. Retransmissions
esportives a voler, tercera divisió, bàsquet, futbol, ahir vespre
vàrem emetre el Torneig Illes Balears des d’Eivissa. Estam
donant un seguit de serveis als ciutadans com a televisió
pública. La ràdio per exemple ofereix informatius diaris durant
24 hores. Ningú a les Illes Balears està contant el que passa a
Balears amb permanent vigilància des d’una redacció. Això ho
fa IB3 i té un cost i s’ha de fer. Aquesta és la televisió que
tenim i aquesta és la televisió que oferim, té un cost i atenem
unes necessitats. Ho dic perquè de vegades plantejar-nos reduir
en algunes coses, hem de saber a què hem avesat la gent, quins
serveis hem avesat a oferir en aquestes circumstàncies.

Per tant, dir que aquesta televisió ha tengut un cost perquè
s’ha creat un model que avui el tenim i en algunes coses tornar
enrera..., els convid a la reflexió responsable si ho hem de fer
o no. En altres coses sí que efectivament hi haurà un marge
perquè la televisió, a part de tenir una part de servei públic, té
un seguit de continguts més per la diversió i entreteniment i és
aquí allà on hi ha el marge que podem ajustar costos i
objectius.
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Ens hem trobat una televisió cara i endeutada. Ens hem
trobat una televisió que damunt el paper que ho aguanta tot,
tenia un preu i que en tancar l’any valia molt més. Ens hem
trobat una televisió amb una estructura complexa de personal,
fruit segurament per la dinàmica d’ajustar a la realitat allò que
ens trobam. Segurament la planificació inicial era una
estructura de personal determinada i la realitat, o la variació en
el model ha duit a crear unes estructures de personal un poc
heterogènies. L’equip directiu avui per exemple és més o
menys homogeni quant a categories professionals i condicionat
al mandat del director general. Aquesta circumstància a vostès
els podrà semblar insignificant, però té una gran transcendència
pel fet que a l’equip directiu anterior hi havia alguns contractes
que eren eventuals, amb costos anuals de més de 90.000 euros
i contractes blindats de més de 3 mesos. Aquesta circumstància
no es produïa a tots els casos, hi havia també càrrecs directius
que varen cessar eminentment amb el cessament de la directora
general de l’ens. Avui tots els càrrecs directius de ràdio,
televisió i l’ens, la durada dels seus contractes està lligada a la
permanència del director general.

I ens hem trobat també amb una televisió amb uns
continguts jo diria aliens a la realitat de les Illes Balears, amb
una direcció de continguts externa a la realitat de les Illes
Balears. Aquesta circumstància l’estam modificant en el sentit
que hem establert unes pautes de funcionament allà on les
empreses de les Illes Balears tenguin més facilitat que no abans
per poder servir feina i productes a la televisió del seu territori
natural, les Illes Balears. Això és el que ens hem trobat. I el que
volem bàsicament és una televisió i una ràdio que sobretot
siguin pròximes a qui les paga, els ciutadans de les Illes
Balears, que siguin uns mitjans de comunicació plurals. És a
dir, que tothom, tots els colAlectius tenguin l’oportunitat
d’arribar a la gent a través d’aquests mitjans de comunicació.
Que no vagin contra ningú, que IB3 Ràdio i Televisió no són
mitjans de comunicació per fer campanyes contra ningú,
tothom els paga. No són mitjans per agredir a ningú, per
incomodar a ningú, són mitjans per contar i explicar què passa
en el seu entorn. Volem que siguin uns mitjans creïbles. Volem
que estiguin suportats per un equip de professionals, sobretot
que hagin mamat de la realitat social, econòmica, política i
cultural de les Illes Balears, que sàpiguen i coneguin el terreny
que trepitgen. Els nostres professionals han de transmetre
amabilitat, que no sigui un mitjà hostil i sigui humil. I que faci
feina sobretot i reforci un teixit d’empreses audiovisuals de les
Illes Balears.

I al final d’aquesta intervenció els diré què els propòs, què
els demanaria jo com a director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a les senyores i senyors
diputats. Els demanaria una visió de país en el que tenim entre
mans. Els demanaria tot aquell marge de confiança que vostès
creguin que es mereix aquest nou equip directiu per fer aquesta
nova història que els he presentat. Que entenguin que per fer
una truita hem d’espenyar els ous. Que entenguin que la
televisió i la ràdio són maquinàries males de moure i que
requereixen de seny, de paciència i temps. Que ens facin arribar
de la manera més voluntariosa i positiva possible aquelles
inquietuds que tenguin vostès respecte el model de televisió
que hem de fer, els garantesc que l’objectiu d’aquest equip
directiu i d’aquesta direcció general és fer una televisió que
agradi a tots, al 47% i al 53% restant i sobretot a qui pocs els

importa la política, sinó que simplement volen saber què passa
al seu redol i volen saber què passa a Balears quan per exemple
hi ha una circumstància com per exemple el temporal de l’altre
dia.

Els deman seny, compromís i colAlaboració per tancar un
model que té solucions a mig termini, però no a curt termini.
Els vull traslladar que hi ha una necessitat imperiosa de
resoldre alguns conflictes com el que ens ha esperat avui a la
porta d’aquest edifici, conflictes que de manera instantània es
resolen mitjançant finançament. Que entenguin que la televisió
que hem heretat, té a dia d’avui 52 milions d’euros firmats en
contractes, contractes que simplement garanteixen els
informatius, els esports i la senyal. Que entenguin que tot
aquest procés s’ha de fer amb temps, paciència i debat i crec
que estam en el millor escenari per dur-ho endavant.

Els trasllat tot això perquè al final el pressupost d’IB3
Ràdio i Televisió i el model, seran vostès els que l’aprovaran.
I ens agradaria que IB3 se senti com una ràdio i una televisió
allà on hi són tots i allà on hi participen tots.

Res més. Moltes gràcies President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Ara per tal de formular preguntes i
observacions procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris de menor a major. Per part del Grup Parlamentari
Mixt...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, no procedeix a la interrupció...

EL SR. PRESIDENT:

En el cas de la Comissió de Control Parlamentari de
Radiotelevisió de les Illes Balears, ho explicaré per a tothom,
hi ha una resolució de presidència i no es preveuen els 45
minuts d’interrupció possible.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam llavors a la intervenció del Grup Mixt. Sr. Mayans
té cinc minuts per a la seva intervenció.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair la
compareixença del director d’IB3 i també agrair la presència
del seu equip directiu. Jo seré breu, vostè ha citat moltes
vegades en la seva intervenció el tema de la pluralitat, el tema
de fer una televisió per a tots i sobretot, ha incidit moltes
vegades en aquesta pluralitat. Per donar pluralitat que es
tradueix en objectivitat hi ha d’haver uns criteris i les meves
preguntes seran sobretot referides a aquests criteris.
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Li demanaria per exemple quins són els criteris en
referència a la firma del conveni de patrocini, vostè també ho
ha citat, amb entitats i clubs esportius? Quins criteris es
seguiran? Més concretament, a tot Balears hi ha moltíssims
d’entitats i clubs esportius, però més concretament a Eivissa hi
ha un equip que ara mateix té un conveni amb vostès.
M’agradaria saber si hi ha algun altre equip que pugui
beneficiar-se d’altres convenis de patrocini que són una font de
finançament molt important. O a Formentera també altres
equips s’ho mereixen. O bé, hi ha un equip de bàsquet a
Eivissa, el PDV, que també li aniria molt bé un conveni de
patrocini per poder fer actuacions i de vegades sobreviure.

També m’agradaria saber els criteris de pluralitat que vostè
també ha citat, quant als programes de debat, programes
d’intervencions de gent experta en alguns temes, de polítics
mateixos. Quins seran? Vostè ha dit que el doblatge seria en
català, però m’agradaria saber com ho farà per complir l’article
35 de l’Estatut, referent a la promoció de modalitats
lingüístiques insulars. Els que som de les illes menors ens
agrada també que la nostra televisió, vostè ha dit que és la
nostra i de tots, es xerri no només la modalitat mallorquina,
sinó també sentir l’eivissenc, formenterenc que jo m’hi sent
identificat i com vostè ha dit la televisió és de tots i per tant,
quan un sent la modalitat que un xerra a la seva illa s’identifica
un poc més.

També m’agradaria saber quins són, apelAlant a la pluralitat
que vostè ha citat, els criteris de contractació de l’equip directiu
i de l’alta direcció. Quins criteris s’han seguit o se seguiran en
la contractació d’aquest personal?

Li faria un prec, no prengui decisions precipitades, com va
ser per exemple anulAlar les ajudes a equips de tercera regional,
després es va haver de esmenar tornant restablir aquestes
subvencions que també a equips de tercera regional, per
exemple a canvi que es puguin emetre els partits de futbol.

M’agradaria saber, quan vostè xerra de continguts aliens a
les Illes Balears a què es refereix exactament quan ha dit que ha
hagut de filtrar, una neteja respecte continguts aliens a la
realitat de les Illes Balears. A quins programes es refereix? O
quin és el sentit d’aquesta frase? Estam interessants en saber
cap on aniran els nous programes que substitueixin aquests
continguts aliens que vostè ha citat.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Mayans. Ara té la paraula la Sra. Marí per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director d’IB3, començaré igual
que el meu company, donant-li les gràcies per la vostra
assistència avui aquí i també de tots els alts càrrecs que
l’acompanyen. En alguns departaments del Govern encara
s’estan posant en marxa la maquinària del canvi, del canvi de
govern i cadascú té les seves pròpies dinàmiques i en molts
d’ells encara no es pot veure quins seran aquests canvis. De

tota manera sí que a IB3, aquest organisme que dirigeix sí que
es pot notar el canvi de govern. És un canvi des del meu punt
de vista i així ho expresso, infinitament millor. Per tant, voldria
començar la meva intervenció, Sr. Martorell, felicitant-lo per
les primeres passes fetes al cap davant d’IB3. 

A continuació, de vegades s’intenten obrir polèmiques com
ara tot just el meu company diputat de Formentera, us ha
comentat una cosa que pens que no té cap fonament, com la de
les modalitats insularitats de la llengua catalana. En un informe
del Dr. Bibiloni, professor de la Universitat de les Illes Balears
i lingüista eminent, es deia que el model de llengua usat abans,
també ara, en els informatius d’IB3 era el correcte i era
l’adequat en el seu grau de formalitat. Per tant, crec que no hi
tenim res a dir, era el d’abans i esperam que sigui el d’ara.
Només demanar-li que a la resta de programació hi hagi la
mateixa cura, de vegades el registre és més informal i es perd
aquest grau de formalitat.

També comentar-li que sembla ser que s’ha produït, si ens
ho pot explicar una mica millor, una reducció de la plantilla
d’IB3. Esperam que s’hagi produït en ares de l’austeritat i la
sostenibilitat dins IB3. Però ens preocupa com sempre quan es
produeix alguna reducció de plantilla, la possibilitat que
aquesta pugui afectar la qualitat en la programació,
especialment en referència a àrees més petites com pot ser
Formentera, seria només un exemple, que podrien quedar més
desateses. Voldríem saber per tant, Sr. Director, si hi ha hagut
aquestes reduccions i quines mesures es prendran per tal de
conjuminar allò que és la qualitat de la programació amb la
racionalització de la plantilla d’IB3.

Un altre punt més concret, si ens pogués explicar aquesta
nova figura que s’ha creat de direcció territorial i que
coordinarà les diferents illes menors, només de territori. Si ens
ho pogués explicar un poc més.

I per acabar dir-li que ens faria molta ilAlusió, com a mínim
encoratjar-lo perquè poguéssim tenir les famoses
retransmissions de futbol algun dia també en català. Hauríem
de fer tot el possible per recuperar el futbol en català a través
de la nostra televisió autonòmica. I també s’haurien de poder
rebre, no sé com estan els acords, però que també es puguin
rebre a través de la resta de televisions en llengua catalana.

Per acabar, he començat la intervenció agraint la presència
de tots els alts càrrecs que l’acompanyen, si és possible en
alguna altra compareixença agrairíem també de la presència
dels alts càrrecs d’Eivissa i Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina intervé el Sr. Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
evidentment el que volem fer és agrair la presència del director
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d’IB3 per la seva compareixença aquí, acompanyat per tots els
directors de l’ens públic. En segon terme reconèixer i
encoratjar a continuar la feina que se’ns anuncia i que se’ns ha
radiografiat a la seva explicació.

També volem constatar, com ha fet la companya que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, que el nou equip directiu d’IB3
no es presenta amb les mans buides, no es presenta amb
paraules i projectes, amb intencions de fer, sinó que es
presenten realitats constatades i executades. Crec que això és
molt important remarcar-ho, ja que 100 dies després de posar-
se en marxa hi ha una realitat tangible que tots els ciutadans de
les Illes Balears podem tocar i podem gaudir. Crec que aquesta
feina feta i aquesta realitat tangible a més a més ha estat
informada i ha seguit els principis que pertocaven i que no
varen poder veure quan es va posar en marxa IB3 Ràdio i
Televisió. I quins són aquests criteris? Els ha explicat molt
ràpidament el director, però crec que és molt important
remarcar-los i accentuar-los.

El primer criteri és la proximitat i l’arrelament, el projecte
lingüístic en què es va iniciar IB3 realment no era presentable,
no responia a les intencions de la Llei de Normalització
Lingüística, ni responia a la necessitat d’existència d’aquest
canal públic. És evident que si IB3 ha d’existir, si IB3 ha de
tenir un cost pressupostari per als ciutadans de les Illes Balears
ha d’existir en la mesura que faci un servei de normalització a
la llengua i a la cultura de les Illes Balears, en la mesura de què
sigui expressió del seu idioma i en la mesura que doni difusió
als creadors culturals de les Illes Balears. Aquest criteri fins ara
realment era molt pobre, era pervers l’ús en què s’havia iniciat
IB3. Crec que això s’ha rectificat ràpidament d’una manera
immediat amb el nou equip director i crec que això és d’agrair.
Com és d’agrair el criteri de la pluralitat i de l’aposta per a la
cohesió, la credibilitat i per fer un producte de qualitat.
Elements que fins ara el nostre grup notava a faltar a IB3 que
havia iniciat el seu camí de posada en marxa i el seu camí de
comunicació a les Illes Balears.

Fetes aquestes constatacions, des del nostre grup voldríem
si és possible que el director ens informés de qüestions molt
puntuals. Per exemple, dels costos de pertànyer per part d’IB3
a la FORTA. Uns costos que no sabem si es renegociaran, no
sabem quina quantia tenen i ens agradaria que el director ens
expliqués com està aquesta qüestió.

Tampoc no hem vist a la seva explicació cap comentari
sobre la teòrica cobertura que té IB3 al Principat de Catalunya.
Com sap el director perfectament, hi ha un conveni entre el
Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya,
conveni que possibilita la remissió dels senyals als respectius
territoris. Per tant, en teoria el senyal d’IB3 s’està difonent a
determinades zones del Principat i per tant, és a efectes
comercials, d’ingressos de l’ens públic evidentment important
aquesta qüestió i aquest conveni. Crec que seria bo aprofundir
en quines conseqüències, sobretot de caire econòmic, està
tenint això.

Després, insistir en la qüestió de la remissió dels senyals.
Com hem dit, és sabut que IB3 està remetent el senyal de TV3
i de Canal 33 a les Illes Balears, havent llevat aquesta funció a
una entitat històrica que va aconseguir dur els canals en llengua

catalana a les Illes Balears com va ser Voltor. El que passa és
que aquesta remissió dels senyals només és de televisió. No
s’està fent la remissió dels senyals de ràdio. No sabem si hi ha
intenció d’ampliar la remissió del senyal també a les ràdios
fetes en llengua catalana per part d’altres administracions
públiques de la nostra àrea lingüística. 

Evidentment evitarem el debat absurd de les modalitats. És
evident que el model lingüístic de les Illes Balears és molt
respectuós amb les modalitats i pensam que el discurs de les
modalitats només amaga intencions d’atac...

(Tall de veu a causa del micròfon)   

Això té moments. 

És evident i per acabar, que el debat de les modalitats té una
intencionalitat política massa evident i cal evitar-la de totes
totes.

EL SR. PRESIDENT:

Té ara per part del Grup Parlamentari Socialista la paraula
el Sr. Ribalaiga per un temps de deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Moltes gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda al Sr.
Martorell a la seva compareixença, la qual agraïm i també
agraïm la seva disposició.

Sr. Martorell, el nostre grup li va donar suport i el va votar
perquè volíem que es produís un canvi radical en la manera
d’entendre la televisió a Balears. Volíem que hi hagués un
canvi absolut en la manera de fer les coses. Crec que vostè avui
a la seva compareixença i en la primera intervenció ens ha
donat a entendre que açò estava en marxa, ens ha donat a
entendre que ja s’havien produït alguns d’aquests canvis i que
se’n podrien produir alguns més. Evidentment, els diputats
tindrem una feina a fer dins aquesta política de canvis que serà
la nostra feina legislativa a hora de poder fer una Llei
d’audiovisual, poder organitzar una llei allà on s’expliqui com
es votarà el nou director general de l’ens de radiotelevisió, com
vostè ha dit, aspirant que tengui una ampla majoria de la
cambra. Aquesta serà la nostra feina, mentre tant, hi ha una
feina que haurà de fer vostè i el seu equip, crec que vostè l’ha
dibuixada molt bé, però jo em permetré repetir-li una mica
quins són els desitjos del nostre grup.

Com he dit, volem que es produeixin canvis importants i
radicals. Creim que hi ha d’haver per part de l’ens de televisió
i ràdio un autèntic d’esperit de servei públic, un esperit de
servei públic que es plasmi en una independència del mitjà
respecte dels poders, no només dels que emanen d’aquesta
cambra, amb una feina professional dels qui hi treballen,
eficient quant a la despesa i plurals pel que representen i per la
gent que hi pot passar. Volem que es practiqui una política de
transparència absoluta pel que fa a les contractacions, tan de
l’equip directiu com dels professionals del mitjà. Volem que no
hi hagi dubtes sobre de quina manera aquests professionals
entren a formar part de la graella, per dir-ho d’alguna manera
i en quins moments aquests professionals fan feina. Creim que
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hi ha d’haver transparència, que és un principi bàsic, per
generar confiança.

Volem que la televisió i la ràdio, en la mesura del que sigui
possible, siguin més econòmiques que fins ara. Aquesta idea
d’economia va molt lligada, com vostè sap molt bé, al producte
final. És a dir, no només ha de ser econòmica, sinó que ha de
tenir una relació qualitat-preu, açò és important. Jo he intuït
que vostè ens deia que potser no podria ser tan econòmica com
desitjàvem perquè hi havia despeses que s’han de tenir en
compte. Crec que sí serà possible que ho tinguem en compte,
però s’haurà de mesurar aquesta qualitat-preu.

Volem també que es compleixi la Llei de Normalització
Lingüística, sense trampes estranyes i sense magnificacions
d’allò que són les modalitats insulars. Tots sabem el que són les
modalitats insulars i tots sabem com des d’un mitjà públic s’ha
escrit molt sobre el tema, com des d’un mitjà públic s’ha
d’afrontar aquesta realitat. Volem que es compleixi la Llei de
Normalització Lingüística perquè fins ara no s’ha complert. 

Volem que les relacions econòmiques entre l’ens i el
Govern, que és qui el sosté econòmicament, estiguin plasmades
d’alguna manera en algun document. Estic parlant d’un
contracte programa, que és el que pertoca fer-se avui, el que
recomana la Comissió Europea a més, allà on s’expliquin
clarament quines són les accions de servei públic i quins són els
costos d’aquestes accions de servei públic. Açò a més de ser
una manera clara de tenir posat negre damunt blanc quines són
les condicions, com he dit abans, és una cosa que també exigeix
i demana la Comissió Europea als mitjans públics de
comunicació. I en tenim exemples molt propers, TV3 per
exemple, crec que ja tenen un contracte programa i crec que
nosaltres hauríem d’anar pel mateix camí.

No vull acabar sense demanar-li que ens expliqui un poc
més algunes coses. Ens agradaria saber quines idees tenen
respecte dels centres territorials de Menorca, d’Eivissa,
desconec si a Formentera n’hi ha un, però concretament com a
diputat de Menorca, a mi m’interessaria saber si a Menorca
pensen que aquest centre territorial s’ha de potenciar, no s’han
de potenciar, s’han de millorar. Creim que seria ben hora a
Menorca de tenir un cap visible de l’ens i pensam que açò és
una cosa allà on s’hi haurà de fer feina.

I finalment també, voldríem saber si en tota aquesta troballa
de coses que han tingut aquest primer contacte, s’han trobat
algun tipus d’irregularitat. Si s’han trobat, crec que s’hauria de
saber en aquesta cambra. També sé que vostè ha anunciat
aquests dies en els mitjans de comunicació el deute de l’ens i
crec que també seria bo que el digués davant d’aquesta cambra
i que ho sapiguéssim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Pastor per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar la benvinguda
al director i a tot el seu equip per aquesta compareixença, una
mica tard, ja que el Grup Parlamentari Popular considerava que
s’hauria d’haver fet abans, però bé, les coses no són com ens
agradaria, sinó que són com són. Un després d’haver-lo
escoltat, no sap si li ha de donar les gràcies per existir, ha parlat
un parell de vegades de miracles. Sr. Director, jo crec que els
miracles i sobretot en política no existeixen, ni existeixen en la
gestió que ha fet durant els seus dies, ni existeixen quan una
televisió perd audiència en 100 dies. Per tant, sempre hi ha un
fons darrera aquests miracles.

Jo crec que mai 100 dies havien donat per tant, han donat
per molt i jo crec que per moltes coses, és la manera com ho
veu el nostre grup, no molt positives pel que fa referència l’ens
autonòmic de radiotelevisió IB3. Vostè ha començat dient que
la seva elecció era de caràcter provisional, però aquest director
provisional és el que avui decideix el model que ha de tenir la
televisió i la ràdio de les Illes Balears. Per tant, nosaltres
pensam que no hauria de ser així. Vostè diu que aposta per fer
una televisió plural i diu que ho ha aconseguit. Després
presumeix d’haver rebaixat els sous el 10% i que té un
compromís de què tota la televisió sigui en català. Després ha
fet una valoració de com ho havia trobat i com ho volia fer i
d’alguna manera jo he entès que vostè ha fet referència que era
un poc esclau pel que s’havia trobat i que hi havia coses que
eren males de canviar. La veritat és que no és una sorpresa, una
cosa és el que es diu quan un està a l’oposició, Son Espases,
IB3 i l’altre és el que diu i el que fa quan està en el Govern,
Son Espases, IB3.

Clar, per a nosaltres vostè no té la nostra confiança, a pesar
de què ens agradaria donar-li i jo crec que totes les persones la
es mereixen. I vostè no té la nostra confiança, entre altres
coses, perquè quan un està a l’oposició i de qualque manera ha
d’escoltar el que diu un govern, pensa que aquest govern
complirà. Dia 13 de juliol sentíem a la Sra. Nájera que deia que
realment el director havia de ser elegit per dos terços del
Parlament i després també ho deia el Sr. Diéguez, aquell
diputat que tant li preocupava IB3 durant la passada legislatura
i deia exactament el mateix. Clar, si vostès són capaços en 100
dies canviar el que pensaven de Son Espases, avui pensen el
mateix en allò que fa referència a IB3.

Vostè entra a la televisió i com han fet la resta de
consellers, el que intenta és desfer el que ha fet l’anterior
govern. Vostè comença a cessar gent, comença a no renovar
contractes. Per a nosaltres no guarda les formes, ho fa per
burofax. Vostè jo crec que falta el respecte a professionals,
pensam que les formes no són adequades. Jo crec que vostè és
lliure de triar quines han de ser les persones, però pensam que
s’han de guardar les formes. Per cert, vostè tan preocupat amb
el català, ens agradaria saber amb quina llengua va enviar el
burofax a aquests professionals, ens agradaria que ho aclarís.
Vostè parla de televisió plural i després ens donam compte que
surt una consellera del Consell de Mallorca, que vostè ha fixat
a la seva filla i amb titulars a Diari de Mallorca diu: “Mulet
atribuye el fichaje de su hija en IB3 por su afiliación a UM”.
Pensam que és greu i sobretot després d’haver sentit
declaracions allà on es deien, IB3 és d’Unió Mallorquina i
Televisió de Mallorca és del PSOE perquè cadascú tengui la
seva quota. I ens pareix preocupant perquè només fa 100 dies
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i ja fa més de 50 dies que hem començat a sentir aquests tipus
de declaracions. Jo crec que avui es falta molt al respecte
d’aquesta cambra, quan abans de vostè comparèixer, ahir, fa
una nota de premsa perquè avui tots els mitjans de comunicació
treguin dades que possiblement vostè avui ja hauria d’haver
donat als diputats, abans d’assabentar-nos pels mitjans de
comunicació. Crec que vostè ha faltat al respecte i allò que
hauria de ser el tarannà parlamentari, vostè és lliure de fer-ho
i crec que vostè avui no ha estat correcte.

A més, a nosaltres ens agradaria que fes referència al deute,
a aquests 138 milions d’euros que vostè fa referència. Si
aquesta xifra també conté les hipoteques de l’adquisició
d’edificis, no té res a veure possiblement amb la intenció
d’aquesta notícia. Ens agradaria, si és possible, que ens facilités
tota aquesta documentació perquè la poguéssim estudiar.

Jo crec que vostè ha d’explicar moltes coses. Jo crec que té
avui la responsabilitat de dirigir la televisió. Nosaltres seguirem
demanant al President de la comunitat autònoma que compleixi
els seus compromisos, és a dir, que pacti amb l’únic partit de
l’oposició, amb el partit majoritari d’aquesta comunitat la
figura del director de la Radiotelevisió de les Illes Balears
perquè pensam que ha de ser d’aquesta manera. Pensam que ha
de ser una persona consensuada, a més vostès es varen
comprometre a això, que sigui una persona de reconeguda
independència. Nosaltres pensam que una persona afiliada a
Unió Mallorquina, una persona que ha fet 8 anys de feina colze
amb colze amb la Sra. Munar, la veritat és que no reuneix
aquests requisits d’independència. I sobretot després del que
vàrem haver d’escoltar a l’anterior legislatura, després que
vostè segons les notícies que varen sortir als mitjans, telefonàs
amenaçant una periodista d’IB3, per cert ara l’ha acomiadada,
per cert ja torna fer feina a una altra televisió autonòmica,
perquè no estava d’acord amb la línia que duia IB3.

Clar, són moltes coses perquè vostè demani la confiança,
temps al grup majoritari d’aquest Parlament de les Illes Balears
i l’únic grup de l’oposició. Vostè presumeix d’haver reduït un
10% el sou de l’equip directiu, però jo crec que no diu quantes
persones més, degut al repartiment i tenir tothom content, ha
pogut augmentar. Després ha fet referència que gasten molt en
temes d’externalització, vostè no diu que ha reduït programació
pròpia. Clar, aquí hi havia algun grup que la passada legislatura
s’atrevia a dir que això era una televisió privada, que el que
havia IB3 era tenir molta més producció pròpia i jo crec que
vostè, per les notícies que tenim, no va per aquesta línia.

Després ha dit que hauríem d’augmentar la producció
audiovisual d’aquestes illes. Ens agradaria que ens digués com
fa comptes fer-ho? Quins són aquests programes o contractes
que vostè ha pogut rebaixar i ens agradaria que també ens
digués quins són els que han augmentat o doblat de preu? Vostè
també ens hauria de dir moltes més coses de les que ens ha dit.

És evident que seria molt fàcil avui caure en la temptació i
dir-li que el Partit Popular li demana la (...). Jo crec que hem de
ser seriosos, a pesar que no té la nostra confiança. Creim que
vostè avui ens ha d’assegurar que tot el que ha dit als mitjans
de comunicació és cert. Si és cert el que vostè diu del deute, si
són certs tots els doblers que es deuen, nosaltres no li farem el
contrari. Però si totes aquestes notícies que han sortit són

falses, evidentment no ens quedarà més remei que demanar la
seva dimissió perquè no serà digne de dirigir aquesta televisió.

I vostè demana la confiança i demana que el Partit Popular
l’ajudi. Clar, a un se li fa difícil i quan un dia no mira la
televisió, el Sr. Martorell es mereix la confiança. Però clar,
posa la televisió diumenge vespre i surt un programa dels
desastres que ha fet el Partit Popular, una tertúlia allà on de
qualque manera no es fa política i campanya cap al Govern,
cosa que seria condemnable, sinó que es fa política i campanya
a favor del Govern i en contra de l’anterior govern i en contra
del Partit Popular. Obres faraòniques del Sr. Matas, condemnen
el metro, no els va quedar més remei que fer-ho, el dic de
Ciutadella, etcètera.

Per tant, jo crec que vostè quan diu que aquesta televisió és
més plural que abans, la veritat és que jo crec que no s’ho creu
ni vostè, el més perillós seria que s’ho cregués. Segona, crec
que no pot demanar la confiança d’aquests diputats. Quan
vostè, el dia que es pren la decisió de Son Espases treuen
durant tot l’horabaixa declaracions de tots els membres del
Govern i no posen les declaracions de la portaveu del Partit
Popular. Quan vostès a les 4 tenien la cinta i no la treuen de tot
l’horabaixa, es disculpen dient que possiblement a les 19,30 la
cinta no ha arribat a la seva delegació. Per tant, jo crec que són
massa coses perquè siguin totes casualitat.

A mi m’agradaria que em contestés si realment aquest és el
mèrit del fixatge de la filla de la Sra. Mulet, per la seva afiliació
a UM. I d’altres persones, filles de membres del partit Unió
Mallorquina, entre altres coses perquè jo crec que podríem
tenir un colAlapse a la seva delegació d’Unió Mallorquina, amb
el nombre d’afiliacions, perquè clar, si la gent se’n dóna
compte que això realment és un mèrit, possiblement molta gent
que necessita fer feina, cregui que això és una bona opció per
augmentar el seu currículum.

Per tant, ens agradaria que aclarís aquest tema. I sobretot li
demanaríem que en aquesta segona intervenció sigui més
realista. És evident que ningú ho fa tot bé i possiblement la
meva intervenció ni tan sols tengui tota la veritat. Però jo crec
que aquesta primera intervenció que ha fet vostè, assegurant
que ha aconseguit tots aquests objectius, cregui'm que avui el
Grup Popular, quan fa referència a la seva lleialtat, a seva
imparcialitat, etcètera, nosaltres ens sentim insultats. Nosaltres
no pensam així. Jo crec que per respecte a aquest grup
majoritari, té un 47%, com a mínim que no se senti insultat ni
agredit dient coses que vostè avui crec que no pot venir aquí en
aquest Parlament i dir que ho ha aconseguit. Jo estic convençut
que vostè, dins les seves possibilitats, lluitarà perquè això sigui
així. Vull creure que és així, però per favor, no se’n rigui
d’aquest grup parlamentari perquè nosaltres també miram i
escoltam IB3. Hi ha gent que pensa diferent a vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Ara el Sr. Antoni Martorell té la paraula
per contestar les preguntes i observacions fetes pels grups
parlamentaris.    
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L'ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Contestaré per
ordre de com s’han produït les seves intervencions. 

Sr. Mayans, en referència als clubs esportius li diré que el
criteri que hauria de marcar la decisió d’establir acords amb
clubs esportius hauria de ser estrictament econòmic per a IB3.
La labor social d’ajudar l’esport crec que és un encàrrec que en
tot cas té el Govern, els consells, crec que concretament tenen
les competències i no IB3. Els acords econòmics que ha arribat
IB3 amb alguns clubs esportius han de respondre a la intenció
de poder aconseguir mitjançant aquella colAlaboració uns
ingressos publicitaris a la televisió. Els acords, perquè després
la feina que ha de fer IB3 per donar cobertura i difondre aquells
espectacles esportius sí que és una feina que com a servei
públic ha de donar una televisió i una ràdio pública. No sé si
m’explic. 

Distingiria el que és la nostra funció com a mitjà de
comunicació, donar cobertura a aquells esdeveniments, en
funció de l’impacte social i de la responsabilitat que com a
empresa pública tenim. I l’altra, la part econòmica, hauria de
respondre que gastem allà on pensem que podem obtenir uns
ingressos. Concretant, si amb la Unió Esportiva Eivissa tenim
un acord de 51.000 euros és perquè comptam, en cas contrari
ens haurem equivocat, que mitjançant les retransmissions
d’aquest esport podrem aconseguir uns ingressos publicitaris
que no ens donaria un partit d’una altra entitat esportiva. Més
enllà que tenim l’obligació com a mitjà públic de donar
informació del que fa aquest equip de futbol.

Per tant, el criteri que marcarà els acords que arribem seran
aquests. Per això li explic que l’acord que teníem amb la
tercera divisió, en el nostre mode d’entendre no és una funció
que hagi de fer IB3, subvencionar amb 190.000 euros els
equips de tercera divisió. Crec que si els equips de tercera
divisió han de menester una subvenció els ho ha de donar el
Govern, el consell, o qualsevol altra entitat. Però IB3 existeix
per fer una altra feina. Avui donam partits de tercera divisió,
algun cap de setmana fins i tot un dissabte i un altre diumenge.
Els donam perquè són interessants i a més veim que l’audiència
de manera atractiva i ho estam fent de franc. Però això no lleva
que considerem que el Govern o els consells sí que haurien de
ser sensibles a les necessitats que puguin tenir aquests clubs
esportius.

Me demanava el tema de les modalitats. És una qüestió que
no m’esplaiaré massa, però li diré que una de les fórmules per
exemple serà incloure en un futur, tan aviat com sigui possible,
que en els doblatges hi pugui haver actors i dobladors que
siguin de Mallorca, Menorca, Eivissa, en funció que ho
sàpiguen fer, no de res més.

Sra. Marí, agraesc les seves paraules de suport per seguir,
prendre decisions i amb aquesta rapidesa constatam que no és
fàcil, però supòs que si ens han triat per a aquesta feina és
perquè tenim un punt de valentia i responsabilitat en allò que
ens comprometem.

No hem reduït la plantilla. En tot cas, si algunes coses hem
ampliat ha estat quant als serveis informatius i esports, hem
estat sensibles a les mancances que hi havia, sobretot als
centres territorials i és una lluita constant que tenc amb els
meus directius, cada dos per tres vénen amb propostes per
resoldre un problema ampliant amb més personal. Hauríem de
ser capaços de trobar altres fórmules més imaginatives. De
moment hem anat per la via fàcil, posar més recursos perquè
consideram que la columna vertebral d’aquesta ràdio i televisió
pública són els informatius i per tant, aquí no hi ha estalvi a fer.
Aquí hem de donar aquest servei, hem de ser capaços
d’aconseguir el màxim rendiment amb aquells recursos
econòmics que hi destinem, però aquí no hem de tenir el puny
estret perquè per això és una ràdio i televisió pública.

I com que també, per sort, tenim cada vegada més bons
esportistes que guanyen campionats del món de motos, que
guanyen torneigs de tennis, o que són capaços de pujar a
segona B, com és l’Eivissa, equips que juguen a l’ACB de
bàsquet, com és el cas del Vive Menorca, un equip a primera
divisió. Tenim una demanda d’esports molt gran i atendre-la
també requereix molts de recursos. Constantment aquestes
retransmissions les estam fent, hi ha un públic, una necessitat,
però això val doblers. Per tant, la fotografia és la següent. Hem
retirat tot el que hem pogut en aquelles produccions que hem
posat en marxa, hem estret molt quant a costos de producció.
Però en el tema d’informatius hem anat a la nostra
responsabilitat i que no quedi res per cobrir. I entrarem en una
segona fase que serà la d’optimitzar tots aquests recursos.

Vostè em demanava quina és la funció del director
territorial que avui ens acompanya, Baltasar Covas. La seva
funció és la de donar suport logístic a les necessitats d’aquestes
delegacions. Hem atès coses molt bones d’atendre com ha estat
posar una màquina d’aigua a un centre territorial. Hi ha altres
mancances que requereixen més temps de resoldre, però de
vegades hi ha coses tan fàcils com això. Bé, no està per posar
màquines d’aigua, evidentment, però la seva funció sí que serà
la de coordinar la funció i la persona que es dediqui a la
logística i a atendre les necessitats del dia a dia d’aquests
centres territorials. Amb l’objectiu de consolidar, primer, la
feina a Menorca, que és on hem tengut més problemes, la
d’Eivissa l’hem resolt amb la colAlaboració de la delegada que
hi havia a Formentera que ara fa el sobre esforç d’atendre les
dues, i amb l’objectiu que en un futur proper, ens agradaria que
fos dins l’any ve, puguem tenir, ja veurem com serà la
disponibilitat, un centre, una delegació, un corresponsal, un
contacte a Barcelona per la proximitat cultura i física que hi
tenim i crec que en un futur, més endavant, crec que seria bo
que tenguéssim una relació també amb BrusselAles on hi ha el
centre polític i econòmic d’Europa. Per tant, hi ha coses en què
pensam que sí, que hi hem d’invertir recursos perquè hi ha una
demanda i una necessitat d’aquesta informació.

No hem posat més càrrecs, ara els ho explicaré perquè duc
els números, hem consolidat un equip directiu en el qual hem
fet algunes incorporacions, com seria el cas de Baltasar Coves
o algun altre, però la suma del cost anual de l’equip directiu
avui és inferior a fa uns mesos. Tenim més gent, cobren menys,
i al final en sortim guanyant.
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El Sr. Melià em demanava quin cost significa pertànyer a la
FORTA, no dispòs d’aquesta informació directament, però sí
que li puc dir que des d’un punt de vista d’estructura i de
model, és innegable que va ser, al meu mode d’entendre, una
decisió encertadíssima que IB3 fos a la FORTA; per diverses
raons, primera perquè ens permet estar a un mateix nivell que
la resta de televisions autonòmiques, en alguns aspectes, en uns
altres evidentment som molt enfora, però ens dóna accés a tota
una sèrie d’informació i de suport estructural que no podríem
tenir en aquests moments. No sé què costa, ho durem, però
consider que és una despesa molt necessària. Estar avui a la
FORTA ens permet, per exemple, tenir drets del Vive Menorca
a la lliga ACB, també tenim els drets de segons divisió de
futbol que per sort el Mallorca no hi juga, ens permet també
tenir accés a tot un circuit de notícies compartides i d’imatges
que servim totes les televisions, que ens permet accedir a uns
contractes de producció aliena amb uns drets i uns preus que no
podríem adquirir d’una altra manera, i que ens permet tenir una
relació directa amb Televisió de Catalunya i amb Canal 9, per
poder-ho fer, per exemple, tot en català des del passat 24 de
setembre.

Quant a la cobertura a Catalunya d’IB3 Televisió i la
possibilitat que també hi pugui arribar IB3 Ràdio, li he de dir
que per a nosaltres és un escenari complex en el sentit que a
Barcelona tenim entès, perquè clar, això respon un poc a
condicions tècniques i del territori físic, que es veu IB3 a
Barcelona i a Tarragona, però aquestes coses depenen un poc
de vegades fins i tot de les condicions meteorològiques, les
relacions d’aquests senyals, és amb analògic, no amb TDT,
però, com vostès sabran, ho sé jo perquè ho he vist als mitjans
i perquè se’ns ha informat, que la Generalitat de Catalunya té
solAlicitat al ministeri un canal multiplex per incloure IB3 en
TDT. Bé, això ens obre un escenari més ample, un debat on
crec que no hi ha de ser IB3, perquè per a nosaltres ens resulta
incòmode haver de promoure la presència de la nostra
competència, crec que és un debat que en tot cas l’ha de tenir
una altra comissió i que és una responsabilitat del Govern.
Nosaltres som IB3 i per a nosaltres TV3, Canal 9, Punt 2, són
competència, i per a la nostra responsabilitat els he de dir que
es crea un greuge important per a aquesta televisió, la que
paguen els ciutadans de Balears, que paguen per veure
pelAlícules que abans han emès les altres televisions de franc.
Per tant, devalua el producte que pagam els ciutadans de les
Illes Balears. Aquest escenari avui és el que és però canviarà
amb l’apagada analògica i amb l’entrada de la TDT, perquè
després hi haurà la pressió de les empreses productores i les
que tenen els drets de televisió, ja no serà el mateix emetre per
IB3 a Balears que emetre a Catalunya, no podrem pagar els
costos, els ciutadans de Balears no podran pagar que estigui
regulat que IB3 es vegi a Catalunya, perquè  no podrem passar
ni una pelAlícula, la proporció és desorbitada. Per tant, és un
escenari que en un futur no molt llunyà s’haurà de resoldre, i
des d’aquí els manifest que és un escenari on no ens interessa
ser-hi perquè és una circumstància que no interessa als
objectius que ens hem marcat com a televisió autonòmica.
Nosaltres tenim un producte que ells l’ofereixen de franc.

De la mateixa manera que el futbol, Sra. Marí, que vostè
m’ho demanava, de primera divisió. El futbol de primera
divisió és molt car, avui no és a la venda, però nosaltres hem fet
una oferta per comprar-ho, encara no hi ha preu, però sí els puc

dir, a mode d’exemple, que algunes televisions autonòmiques,
com és el cas d’Aragó, paguen quantitats d’11 milions d’euros
a l’any per poder donar els partits de futbol del dissabte que
també els dóna un altre programa en obert. El futbol de primera
divisió és un producte molt interessant, es perden molts de
doblers, però és un espai que, com vostès saben, ha estat molt
tèrbol i fins que no es vagi resolent no podem pensar a tenir una
oferta, almenys en condicions, damunt la taula. Sí els assegur
que per part de la direcció d’IB3 seria molt atractiu disposar
del futbol de primera divisió, ho vaig comentar al consell
d’administració de l’ens i els vaig dir que duria una proposta
econòmica, i en ser damunt la taula en parlam. Aquestes coses
valen molts de doblers. Tot i així, intentarem aconseguir el que
puguem, hi hauria la possibilitat, per ventura, de fer algun tipus
de retransmissió en diferit, les propostes són diverses, però el
que vostè em demana, avui IB3 tota sola no pot, perquè la força
que hi havia abans, que era la de la FORTA, el negoci s’ha
desfet.

Tornant al Sr. Melià, disculpi, quant a la ràdio, és una altra
circumstància que ens agradaria que se sentís IB3 Ràdio a
Catalunya, nosaltres podem traslladar aquesta proposta al
Govern, però en tot cas és el Govern de les Illes Balears qui té
la capacitat perquè IB3 sigui a Catalunya, el nostre àmbit de
competències en aquest sentit acaba amb l’oferiment i la
proposta.

Sr. Ribalaiga, agraesc la seva exposició i, com vostè veu,
damunt el paper convertim totalment els objectius i li assegur
que procurarem al màxim satisfer-los en la mesura de les
nostres possibilitats, i esperi no decebre’l. Volem oferir aquest
servei públic de mitjà de comunicació, finançat pels ciutadans
de les Illes Balears, volem participar d’aquesta transparència
absoluta encara que sí que m’agradaria fer-li una breu
observació en el sentit que hem establert un sistema de
funcionament perquè IB3 sigui una entitat receptora de
propostes, d’iniciatives i d’idees, i en aquest sentit hi ha un
equip de professionals dedicats exclusivament a acceptar
propostes i a registrar-les, que quedi constància d’aquelles
propostes, que es puguin analitzar i que hi hagi joc net en
aquest sentit.

Quan parlam de productes que vénen de fora, de vegades
ens referim que no parlen de coses, és a dir, nosaltres vàrem
establir un criteri en el sentit de dir si hi ha un producte de
televisió que ve a IB3 i el pot comprar Tele5, ja no és especial
per a IB3, el que poden comprar uns altres que no són
exclusivament a les Illes Balears, aquest producte televisiu no
és prou atractiu per a la televisió de les Illes Balears, no és a
una posició de sortida per ser incorporat a la promoció d’IB3
Ràdio i Televisió. 

Intentam establir un sistema bastant transparent, obert a les
productores, i convidam que aquestes productores de les Illes
Balears entrin en contacte amb productores de fora per poder
dur propostes prou atractives que encara estan per arribar a
aquest escenari i a aquesta indústria audiovisual.

M’agrada l’observació que em fa de la relació qualitat-preu,
i en això estam, efectivament vostè m’ajuda a poder explicar
una cosa que fa dies que li don voltes i no arrib a trobar la
manera d’expressar-la, efectivament aquesta televisió hem de
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ser capaços, l’hem trobada amb un preu i hem de ser capaços
de donar-li més profit a aquests recursos econòmics.

El contracte-programa és una fórmula que ja m’agradaria.
Miri, jo hi faré feina, a més s’ha plantejat al consell
d’administració d’IB3, crec que hi havia un camí fet en aquest
sentit i em sembla una fórmula neta, transparent, clara i còmoda
per a nosaltres, el que passa és que el Govern ha de ser capaç
d’arribar al punt del que val aquesta televisió. Jo els he dit quin
és el punt de sortida, 52 milions d’euros, per no fer més que
informatius, i pagar els costos fixos. A partir d’aquí fan falta
tota una sèrie de recursos econòmics que després li podré
relatar a què responen aquests costos fixos.

Quant als centres territorials, per a nosaltres són prioritaris
en el sentit que de les primeres actuacions que férem va ser
entrar en contacte amb els consells de Menorca i d’Eivissa,
amb el de Formentera no perquè les circumstàncies tècniques
encara no ho permeten ni tampoc la realitat pròpia pel fet que
els vaig explicar. Ho hem fet a ràdio i ho hem plantejat per un
futur imminent, possiblement per a l’any que ve a televisió.
Volem que tant a Menorca, a Eivissa i a Formentera, IB3 se
sentin com la televisió d’aquella illa, no ens agrada la percepció
que algú ens ha transmès que de vegades hi ha gent que pensa,
que sent, que identifica IB3 com la televisió dels mallorquins,
això no ha de ser així. Per tant, feim esforços constants, no
sempre encertam, però ho intentam, i una manera que se’ns va
ocórrer va ser obrir finestres de programació a cadascuna de les
Illes, és a dir, a ràdio ja ho feim, hi ha cada dia un magazín de
ràdio diari a Menorca i un altre a Eivissa, i a televisió, una de
les feines, d’entrada la més important perquè ell ho sap, del
coordinador de centres és ser capaç de tancar un acord amb
Menorca i un altre amb el Consell d’Eivissa per poder fer dins
l’any que ve producció pròpia només per a aquelles illes. Ara
ja es fan informatius, ja es feien, hi són, però ampliar amb
programació, amb formats molt amples com podria ser un
format magazín, per exemple, que és un calaix on hi caben
bastants continguts i diversos.

I vostè em parla, Sr. Ribalaiga, del deute. Jo no explicat el
deute als mitjans de comunicació, vostès no han vist cap
entrevista meva a cap mitjà de comunicació, perquè els mitjans
de comunicació saben, i així ho vaig dir, que primer venia al
Parlament de les Illes Balears a retre compte del que hem fet i
del que volem fer, no hi ha hagut cap entrevista a cap directiu
d’IB3 a cap mitjà de comunicació, cap, el que hi ha hagut han
estat declaracions en presentacions d’un acte, una roda de
premsa o alguna cosa més. No hi ha hagut cap entrevista. La
informació del deute s’ha donat -en duc una còpia- tota aquesta
documentació als membres del consell d’administració, mirin,
no farem comparacions, però els diré que ho tenen tot, tenen els
sous i les persones i el càrrec, els membres del consell
d’administració ho tenen tot, i vull des d’aquí també agrair el
fet que al darrer consell d’administració vàrem ser capaços de
tancar acords per unanimitat. Em sembla un escenari excelAlent
al qual jo vull contribuir fent els sacrificis i els esforços que
facin falta. Els membres del consell d’administració tenen la
relació dels crèdits que té IB3, jo no els he donat als mitjans de
comunicació, el deute és una circumstància que s’ha donat,
perquè hi és, i no és per fer cap retret, és perquè siguem
conscients tots de cap on hem d’anar. Jo no critic que hi hagi
un deute, en podem parlar, jo constat que hi ha un deute, i que

si hem de menester un pressupost per a l’any que ve, els diré
quina quantitat va dedicada només a pagar allò que s’ha gastat
anteriorment i no qüestionaré si està ben gastat o no, crec que
no avançarem si hem de projectar el futur d’IB3 pensant en el
passat. El deute és una constatació, és un fet que s’ha de
resoldre, per ventura, i ho hem de deixar a l’aire, no ho hem de
qüestionar, és un deute més que justificat.

Vull reiterar, com els he dit, que hi ha una feina feta per
l’equip anterior de direcció d’IB3 ràdio i televisió, i la feina
s’ha fet, per ventura el deute és perquè disposaven d’uns
doblers molt per davall del que havia de menester la televisió
per funcionar i per ventura el deute és conseqüència d’una
conjuntura temporal i de les relacions entre la Direcció General
d’IB3 i el Govern, per ventura també hem d’arribar a tenir un
deute acumulat a IB3 si no som capaços d’establir un contracte-
programa, per exemple, si som capaços de dir, hem de menester
aquests doblers perquè IB3 val això, i se’ns donen els recursos
per disposar d’aquests doblers, no hi haurà deute.

Aquesta és la informació que s’ha donat als membres del
consell d’administració que ho tenen tot, els programes, les
campanyes publicitàries, la graella, la contractació de
programes, els recursos, quin és l’estat de comptes, els guanys
i les pèrdues, tenen tota la documentació que ens han demanat,
tot allò que ens han demanat els membres del consell
d’administració ho tenen.

Sr. Pastor, vostè em diu, no sé si m’ho diu a mi o a la
presidenta d’aquesta comissió, que venc tard. Jo vaig demanar
la compareixença el tercer dia, i he anat fent, i venc avui a retre
comptes de tot el que hem fet, de dalt a baix. Crec que passam
més gust ara que tenim més coses a contar que no el primer dia,
de tota manera.

Hem fet miracles, ho he dit una vegada, però no per
nosaltres, sobretot pel personal, els periodistes i els tècnics que
han fet la feina, aquest colAlectiu de tècnics que feien la
manifestació, supòs que a hores d’ara ja no perquè plou, varen
fer una feinada per canviar platós, per adaptar equipament, ells
que estaven amb unes condicions laborals que ens retreuen a
nosaltres varen fer la feina. Jo crec que era just reconèixer-los
a ells la feina, a nosaltres, com a directius, ens toca i és el que
hem de fer. El miracle l’han fet ells, les persones que en vint
dies han posat en marxa una programació, perquè vostè ho
entengui l’endemà del 24, el 25 ja començava a fer feina amb
la programació que hem de posar en marxa la segona onada,
que serà després dels Reis, després de Nadal, aquestes feines
requereixen d’un temps de preparació bastant ample. I era
simplement reconèixer-los aquesta feina.

Vostè em parla de l’audiència, miri, és ver, però és que
nosaltres no hem vengut a fer audiència, per a això n’hi ha uns
altres, nosaltres hem vengut a fer la televisió de les Illes
Balears, l’audiència no és el nostre primer objectiu, volem que
sigui un reconeixement i no una obsessió i de la feina ben feta,
esperam que en vengui el reconeixement. De tota manera, el
tema de l’audiència és una trampa, i li ho dic perquè tal vegada
també hi caurà vostè. L’audiència és una dada asèptica, freda,
que només ens dóna un punt, un estat de situació, una mitjana,
com vostè sap. Supòs que li han contat més d’una vegada allò
que menjar-se les popes i els ossos d’un pollastre, si vostè es
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menja els ossos i jo les popes, diran que hem menjat mig
pollastre perhom, però ja em dirà què fa vostè amb els ossos.
És ver que la mitjana d’IB3 ha baixat en audiència, però és que
els informatius d’IB3 arriben a fer puntes de 38%, cosa que la
televisió autonòmica de les Illes Balears no havia aconseguit
mai. Ho dic perquè els objectius són diversos, i és ver que en
algunes coses hem davallat, segurament perquè hem fet una
programació en vint dies, segurament perquè l’hem feta amb
uns equips directius nous, segurament perquè l’hem feta amb
una conjuntura complicada, segurament perquè hem llevat
alguns programes fets només per l’audiència, segurament
perquè no tenim un culebrot sud-americà els migdies,
segurament perquè no tenim un espectacle d’un bou,
segurament perquè no tenim pelAlícules de violència,
segurament per moltes coses: i segurament perquè algunes
coses les hem de fer millor. I no posi en dubte que feim una
feinada i que ens rompen les banyes, com diuen, perquè aquells
productes dels quals volem ser responsables i que hem parit des
de la nova direcció han de tenir reconeixement de l’audiència,
perquè també és ver que serà una tudada de doblers que IB3 no
respongui a un mínim d’audiència acceptable. 

Però mentre nosaltres tenguem clar que hem de fer,
sobretot, servei públic, informació, debat, discussió, obrir la
televisió a tots els colAlectius que puguin expressar què els
passa, gent que a cap lloc no els fan cas, perquè no importa el
que fan a aquella sessió determinada, si aquests poden venir a
IB3 i explicar-ho, i allò arriba a dues mil persones, ja hem fet
molt, perquè abans no arribaven enlloc. Per tant, mentre els
serveis d’informació, els programes de debat tenguin
coneixement social i tenguin l’acceptació del públic, vostè em
podrà discutir un 2% d’audiència de mitjana, però si nosaltres
duim aquí les xifres que duim amb els programes que són de
servei públic i els programes d’informació, crec que podrem
mantenir un debat raonable sobre aquesta circumstància. Per
tant, a nosaltres l’audiència no ens satisfà si l’hem d’aconseguir
amb productes que ens resulten estranys. Volem fer audiència
amb unes bones produccions que facem des de les Illes Balears
i és un camí de llarg recorregut. No podem fer una altra cosa,
estam canviant l’audiència.

Vostè diu que no té la meva confiança, jo la perseguiré, la
perseguiré i el convid que quan pensi que hi ha coses que no
feim bé, ens les expliqui, i segur que tendrem oportunitat de
debatre-les i de contractar-les. No es pensi que el meu mèrit és
l’enfrontament amb vostès, ens han d’arribar queixes del
Govern de quin seguiment s’ha fet del tema de Son Espases,
per exemple, el Govern són moltes persones i molts de partits.
També incomoda el Govern IB3 actualment, no em sent
orgullós d’això, no es pensi, però mentre es queixi vostè,
l’altre, l’altre i l’altre, estic segur que també hi ha
reconeixement de l’altre, l’altres i el de més enllà. Per tant,
sabem que mai no plou a gust de tothom, però també sap vostè
que no hi ha cap tipus de persecució ni d’obsessió cap a ningú.

Vostè em recorda el cas de Miquel Àngel Nadal. Miri,
aquesta televisió la duen persones, no la duen màquines, i les
màquines s’equivoquen. No va ser la manera de dir-li a Miquel
Àngel Nadal que volíem rescindir la seva relació contractual
amb IB3, i ens va costar cinc dies localitzar-lo per expressar-li
les nostres disculpes, i ho férem. Les persones ens equivocam,
no era la manera més elegant enviar-li un burofax, que com es

pot imaginar jo no em dedic a enviar burofaxos i menys a
escriure’ls, en castellà, com si hagués estat en anglès, vull dir
que no era feina nostra, no va ser feina meva enviar el burofax
a Miquel Àngel Nadal. Segurament és que si era en castellà és
perquè la responsable que jo em vaig trobar, que li varen posar
vostès, escrivia sempre en castellà, és que són circumstàncies
ridícules que crec que no es mereixen discussió aquí. A Miquel
Àngel Nadal no li vàrem rescindir el contracte de manera
elegant, és un dels grans esportistes que han tengut les Illes
Balears i mereixia unes altres formes, però sap que vaig fer jo
amb el Sr. Miquel Àngel Nadal? El Sr. Miquel Àngel Nadal
tenia un contracte per una quantitat ics anual per fer uns serveis
a IB3, feia un any que aquest senyor no feia aquest servei a IB3
i si no li comunicàvem via oficial abans d’una data
determinada, que si no record malament era a principis de
setembre o a finals d’agost, el contracte quedava renovat
automàticament per a un any més. Vaig considerar que abans
de tenir una despesa que no aprofitàvem, el més adient era
rescindir el contracte i no ho férem de la manera més elegant,
però feia un any que aquest senyor cobrava per fer una feina
que no feia, i simplement vàrem rescindir el contracte amb la
idea de, per ventura, parlar-ne de nou, però ens equivocàrem i
l’ofensa va ser tan grossa que no hem pogut continuar comptant
amb Miquel Àngel Nadal. Esper que pugui tornar en voler,
perquè no és que sigui casa seva, és que és casa de tothom, IB3,
per tant ens agradaria, i ho vàrem intentar, que Miquel Àngel
Nadal continuàs colAlaborant amb IB3, i no té res a veure si
parlava català, una cosa o l’altra, Miquel Àngel Nadal era allà
perquè era un dels més grans esportistes i perquè sap molt de
futbol, si parla més bé o més malament, escolti, no som
nosaltres que ho hem de jutjar. I em sap greu perquè ho feia
bastant bé, a més a més.

Em parla de falta de respecte. Li assegur que la nostra
intenció és ser tan estrictes i correctes com sigui possible, per
tant si ens equivocam, corregirem. I si alguna cosa no la feim
bé, intentarem adaptar-la a les circumstàncies que vostè ens
demani. 

Em parla, per exemple, que el dia de Son Espases no va
sortir per la televisió el portaveu del Partit Popular. Miri, no ho
sé, no ens tenc ni idea, però li assegur que si no va sortir degué
ser per alguna cosa, i no hi ha cap problema perquè torni a
sortir, si ens equivocam, hi som. Miri, que surti, perquè és el
portaveu del Partit Popular, no sé a quina persona es referia ...

A Aina Castillo, miri, Aina Castillo tres dies abans feia una
truita d’ous al programa magazín d’IB3, l’horabaixa, hi era,
fèiem un programa d’entreteniment, hi era, no hi ha cap
problema que Aina Castillo surti, i també els mateixos dies la
Sra. Llinàs hi era, vull dir que no hi ha cap problema que hi
siguin, crec que queda bastant clar que ... i no només feia una
truita, també parlava de Son Espases la Sra. Castillo en aquell
programa. Em fa gràcia, perquè el problema no és que hi sigui
Aina Castillo, que vengui quan vulgui, no hi ha cap problema.

Em parla del deute. Miri, no, en això no m’he equivocat o
s’haurà equivocat el director financer que m’engana, i no em
demani la meva dimissió, demani-li la seva. Els números són
aquests, són els deutes, els crèdits que té IB3 Televisió, l’ens,
la televisió i la ràdio amb entitats bancàries. Li puc dir quina
entitat. L’ens té un crèdit amb el BBVA de 28 milions d’euros,
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un altre amb SCH de 36 milions d’euros, amb un altre banc
alemany un altre de 30 milions d’euros, aquests sumen, tres
crèdits, amb una mancança que alguns comencen a amortitzar-
se a partir de l’any 2010 i amb un import anual d’interessos de
4.287.000 euros, amb interessos. I la televisió té un crèdit amb
la CAM, un altre amb BBVA i un altre amb La Caixa, de 12, de
10 i de 22 milions d’euros. En total són 138.300.000 euros que
té en crèdits IB3 amb les entitats bancàries. Això és un fet i no
li dic si està bé o malament, però això ho hem de pagar, per tant
si vostès em critiquen perquè hem de menester un pressupost de
100 milions d’euros per a l’any que ve, n’hi ha 11 que van a
interessos, i l’any 2010 haurem de fer interessos i
amortitzacions. La televisió l’hem feta, però val molt, i hauríem
de fer un pressupost que tengui clar que hi ha una part que és
per pagar el que es deu. I aquests doblers, bona part, han estat
destinats a inversions, però també li vull dir que una altra part
important està dedicada a despesa corrent, això ja no em
sembla bé, si em permet que li ho digui, ja no em sembla bé.
Però per ventura aquesta circumstància sorgeix que els números
es feien d’una manera i la realitat anava per una altra, i crec que
seria bo que tenguéssim clar que hem de fer els números clars,
què val IB3?, val tant, idò aconseguim que en el pressupost hi
hagi aquesta quantitat i juguem clars, no passa res. El que hem
de fer és ser capaços de gastar bé els doblers que s’hi dediquin.

Miri, vostè em diu que hem reduït producció pròpia. Em
sap greu, però no, feim més programes, més minuts de
producció pròpia. Hem reduït el cost per minuts, l’any 2006 a
televisió la mitjana era de 307 euros per minut i hem passat a
238, hem reduït un 22% el cost minuts de producció pròpia, la
feim més barata i en feim més, crec que estam 2.000 i busques
de minuts per setmana i estam a 2.300. I en ràdio la reducció ha
estat del 53%, el cost per minuts l’any 2006 era 3,37 euros i ara
és 1,60. No és una dada de la qual haguem de bravejar perquè
és tracta d’aconseguir producció pròpia que doni un resultat
atractiu per a l’audiència, però vostè me la demana i jo li ho
cont. Feim més producció i més barata.

Una cosa que sí li puc reconèixer perquè té raó, perquè me
n’he preocupat i, efectivament, hi havia un documental o un
vídeo, un reportatge d’IB3 que parlava de les obres de
l’anterior govern, d’obres faraòniques, crec que l’adjectiu no és
apropiat, bastava a mostrar-les, no importava dir com eren,
però li assegur que hem de ser capaços de corregir aquestes
coses i com que vaig veure aquest vídeo li puc dir que a totes
aquelles obres que es mostraran hi havia el testimoni d’una
persona que les defensava i d’una altra que les criticava. I el
meu interès és que no estiguem comparant la meva gestió amb
l’anterior, però crec que aquesta, objectivament, si feim un
reportatge per parlar de les obres i hi ha una persona que les
defensa i una altra que les critica, crec que cobrim la
responsabilitat que ens pertoca com a televisió pública.

I vostè em diu que se senten insultats. Escolti’m, no, perquè
venc amb la predisposició de corregir les coses que facin falta.
Era desafortunat el comentari d’obres faraòniques; és una falta
que no hi hagués les declaracions també de l’exconsellera de
Sanitat en el tema de Son Espases, i quantes coses sorgeixin
crec que les hem d’anar solucionant i el dia a dia li propòs que
sigui també a través dels seus companys del Consell
d’Administració d’IB3. I el que li reiterava, tota la

documentació la tenen els membres del Consell
d’Administració.

I el que volia també dir-li és que agraesc el to de les seves
intervencions perquè en el fons reconec i observ que hi ha la
intenció que trobem punts d’enteniment i que m’agradaria
demostrar, al seu grup especialment, que volem fer la televisió
de tots.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Ara, en torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt intervendrà? No és possible a la rèplica
dividir el temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president, de totes maneres ho havíem d’intentar,
si em deixen (...)

EL SR. PRESIDENT:

El president coneix el Reglament. Qui intervindrà, per
favor? La Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, gràcies, Sr. Martorell, per la seva exposició. Només un
petit aclariment ja per acabar. Si no ho he entès malament, crec
que, en ares de la sostenibilitat d’aquest ens que és IB3, els
criteris econòmics són els que marquen les decisions, és així,
bàsicament? Sí?

Només és fer-li un suggeriment, si el vol tenir en compte,
seria proposar-li que també en tengués d’altres de criteris en
consideració; em referesc al criteri de la discriminació positiva.
Per què ho dic? Em referesc al futbol, o a tots els esports que
són femenins; vostè sap que a les illes tenim un equip a primera
divisió a la lliga femenina i tres a segona divisió, i que, clar,
des del moment en què són aquest esport, diríem, femení,
sempre queden relegats a un segon, tercer, quart, cinquè lloc,
etcètera. Per tant, demanar-li que, per favor, s’ho apunti que
l’esport femení ha de ser, en aquest nou camí que hem
començat ha de deixar de ser residual i per tant secundari.

I moltes gràcies i encoratjar-lo i animar-lo en aquest camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. El Sr. (...) no vol intervenir. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Ribalaiga, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, gràcies, Sr. President, intentaré ser breu. Jo crec que sí
que hi ha hagut una certa sintonia; vostè ha explicat a la
primera intervenció qualque cosa que per a mi és molt
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important, crec que és perfectament conscient de la seva
provisionalitat en el lloc i açò és molt important, sempre i quan
açò no signifiqui que està amb les mans creuades. Jo crec que
no hi està, però és important plasmar i dir ben clar que encara
que vostè sigui provisional en aquest lloc no ha d’estar amb les
mans creuades i ha de seguir fent feina i a açò l’encoratgem.

La nostra feina sí que és important, com he dit abans, és fer
una llei d’audiovisual, acomplir amb els nostres compromisos
electorals respecte de la pluralitat de l’elecció del director
general de Radiotelevisió a les Illes Balears, volem i hi estam
compromesos que sigui una cosa dels dos terços del Parlament,
açò és el nostre objectiu. I per tant nosaltres en açò sí que hi
estam compromesos, ho dic tant per a vostè com per a altres
grups, els quals sembla que no hi creuen massa o almenys no hi
han cregut massa en el passat, ara sembla que s’han convertit,
per la qual cosa nosaltres els donam la benvinguda i estam
encantats que siguin amb nosaltres amb aquesta idea.

Estam absolutament d’acord que els informatius han de ser
la columna vertebral d’IB3, vertebral d’un servei públic, i com
a tals han de ser fets pel propi ens, nosaltres entenem açò
almenys, no sé vostè com ho entén, nosaltres ho entenem així:
han de ser propis i la columna vertebral.

Estam d’acord també que és molt important dinamitzar el
sector audiovisual de les illes, és una de les funcions més
importants que pot tenir possiblement; teixir o ajudar a teixir un
entramat d’empreses dedicades a l’audiovisual que puguin
nodrir aquesta televisió de producte propi de les illes.

En el tema del deute, bé, els números són els que són;
nosaltres ho consideram excessiu a totes llums, tenint en
compte el producte que se’ns ha donat a canvi d’aquest deute.
Entenem que és un producte excessiu quant que no arriba a la
categoria necessària per poder ser comprat per aquests diners,
per dir-ho d’alguna manera. Sobretot, entenem que el producte
que fins ara se’ns ha ofert amb aquest deute tenia dues
mancances molt importants: independència i pluralitat; açò és
el principal problema, que per aquest deute ens han donat un
producte mancat d’independència i mancat de pluralitat, fins
ara ha estat així.

Finalment, li agraesc la disponibilitat, esper que aquesta
sigui de futur també disponible per les vegades que hagi de
venir aquí a explicar el que faci falta. I solAlicitar-li, una vegada
més, un esforç de vostè i del seu equip perquè la televisió que
creï i que faci sigui independent, plural i professional.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Ara, pel Grup Parlamentari Popular,
en torn de rèplica, intervé el Sr. Pastor, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Martorell, vostè
no pot venir aquí a agrair-me el to i després fer el que ha fet,
entre altres coses perquè hi ha una diferència entre vostè i jo,

a mi els ciutadans m’han examinat i a vostè no, aleshores jo
crec que hi ha una gran diferència. Vostè no m’ha de dir, com
a director d’IB3, com he de fer els plantejaments, i jo sí que
estic legitimat, com a diputat del Partit Popular i elegit pel
poble, a dir-li com ens agradaria que vostè fes les coses, per
tant hi ha una gran diferència entre vostè i jo. El seu mèrit és
haver estat vuit anys devora la Sra. Munar.

Però clar, vostè ha de venir aquí i ha d’explicar i ha de
contestar les preguntes que els diputats li fan, i cregui’m que hi
ha hagut preguntes que vostè, i ara les hi repetiré perquè tal
volta no les ha puntat, vostè no ha contestat.

M’agradaria que em digués quin nivell d’audiència es va
trobar i quin tenen al dia d’avui la televisió i la ràdio. Vostè diu
que l’audiència no és el seu objectiu, en fi, no ho compartim
amb vostè, a nosaltres ens agradaria que molta gent miràs IB3.

Vostès presumeixen de l’audiència dels informatius, sabem
que es preocupen dels informatius, sabem qui és el subdirector
d’informatius, és a dir, ho sabem que per a vostè és una de les
grans preocupacions; i vostè diu que perseguirà la meva
confiança. Escolti, doncs canviï la seva actitud, canviï la
manera d’actuar i tal vegada, doncs, tengui la nostra confiança.

Però clar, després, vostè, en seu parlamentària s’atreveix a
dir que el Govern de les Illes Balears l’ha telefonat a vostè i
l’ha pressionat perquè no està d’acord com tracta Son Espases?
Però què és això? És a dir, el Govern de les Illes Balears
telefona al director de la televisió autonòmica i es queixa del
tracte que ha donat a Son Espases? Repassi el Diari de
Sessions, ens pareix el més greu que s’ha dit avui aquí dins, ens
pareix molt greu. Ens hauria d’explicar què fa vostè als
plenaris, reunit aquí baix, a tractar els temes de partit els
dimarts al Parlament; ja sabem què fa, és a dir, li donen les
queixes, li manen les directrius dels programes que vostè ha
demanat.

Una cosa que no m’ha agradat: el director d’IB3 ha de saber
què posa a la seva televisió; vostè no sap si la portaveu del
Partit Popular, el dia de Son Espases, va sortir o no va sortir. I
vostè em diu que se’n va anar dos dies abans o tres dies abans
a fregir ous; és a dir, això no és seriós, Sr. Martorell, això no és
seriós, a mi em pareix que no és seriós. I vostè aquí no ve a fer-
se el graciós, vostè ve aquí a contestar el que nosaltres li
demanem, a mi no m’expliqui si han vengut a fregir ous o no,
m’expliqui per quin motiu el portaveu del Partit Popular, en un
tema tan important com és el de Son Espases, no surt a donar
l’opinió del Partit Popular, la qual, com a mínim interessa, com
a mínim, a un 47,7% dels ciutadans, que són els que ho varen
votar. Això em pareix molt greu, em pareix molt greu.

Vostè diu que no fa falta posar qualificatius a les obres que
es varen emetre. I vostè qui és per qualificar les obres que va
fer l’anterior govern? Vostè es creu que l’han elegit per
qualificar les obres de “faraòniques” o de “normals”? Jo crec
que l’han elegit per a una altra cosa, vostè no és un càrrec del
Govern, vostè està nomenat pel Parlament; en teoria, sabem
que a la pràctica no, vostè és independent: demostri la seva
independència i la seva independència no la vengui a demostrar
aquí amb intervencions, la demostri amb fets, la demostri amb
fets. Convoqui, doni oportunitat, doni participació també al
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partit majoritari de l’oposició; doni l’oportunitat també
d’exposar quins són els plantejaments del partit de l’oposició,
i tracti les obres que va fer l’anterior govern així com són,
obres que han tengut l’acceptació del 47% dels ciutadans
d’aquestes Illes Balears.

Clar, és que vostès, els que pertanyen i els que estan afiliats
a un partit minoritari, com que són “bisagres” es pensen que
vostès ho poden dir tot. Doncs no, doncs vostès no ho poden
dir tot, per molt afiliat a Unió Mallorquina que sigui vostè avui
ha de defensar els interessos de tots els ciutadans. I a més,
vostè diu que no han reduït audiència, vostès canvien
audiència. És a dir, vostè què fa tria quines són les persones
que han de mirar el canal autonòmic? I qui vol vostè? És que
vostè no importa que faci tele-novelAles sud-americanes, vostè,
mostrant les discussions del pacte, ja té una tele-novelAla diària;
és a dir, vostè posa el Sr. Grosske segant solars, posa el Sr.
Barceló a una manifestació, posi el que sigui i vostè ja té la
tele-novelAla, no importa que la cerqui, li sortirà de franc.
Evidentment, als ciutadans de les Illes Balears no.

Ens hauria de dir com fa comptes solucionar el tema de
personal que avui té, el qual crec que és un tema seriós i és un
tema que vostè ha heretat; i en això hi estarem d’acord, ja hi
havia problemes a l’anterior legislatura, hi va haver
manifestacions, però cent dies després vostè avui manté aquests
problemes. Com fa comptes arreglar aquest problema -que
vostè ha dit que ja no hi són-, però és igual, que l’important és
que ens digui com fa comptes fer-ho.

I vostè no ens ha dit i no ens ha contestat si realment és
important està afiliat a Unió Mallorquina, tal com diu la Sra.
Mulet. Nosaltres volem saber si és important o si no és
important; i vostè, si considera que això forma de
l’”enxufisme” o no forma part de l’”enxufisme”. Vostès ens ha
de contestar: vostè, com a director, creu o diu que la Sra. Mulet
diu mentides? Vostè, qui és que diu mentides? A veure,
nosaltres volem saber: la Sra. Mulet té raó o no té raó, ha dit un
disbarat o no ha dit un disbarat? Nosaltres ho volem saber,
perquè, a més, surt a un mitjà de comunicació.

Per la resta, Sr. Martorell, nosaltres, i cregui’m, jo ja li vaig
dir a vostè un dia, nosaltres amb vostè no tenim res personal, és
a dir, tot el contrari, vostè i jo hem coincidit en altres etapes, jo
sé quina és la seva trajectòria, vostè sap quina és la meva, i no
tenc cap problema ni un; el problema és el govern, no és vostè,
vostè passava per aquí. Qui no ha complert el compromís no és
vostè, qui no ha complert el compromís és el Sr. Antich, el qual
a cent dies, ara ja no ens ve de nou, però és que no ho ha
complert el Sr. Antich, no és responsable vostè. A vostè li han
encomanat una feina i la fa, la fa, supòs, de la millor manera
que sap, i amb això tots els nostres respectes cap a la seva
persona, qui no ha complert és el Govern. Però vostè és aquí
avui, és evident que a partir d’avui, doncs nosaltres també
interpelAlarem el Govern per a de qualque manera saber què és
el que pensa el Govern en moltes qüestions que s’han posat
aquí damunt la taula.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sr. President, ara mateix acab. Per tant, Sr. Martorell,
m’agradaria que vostè reconduís la situació; m’agradaria que
nosaltres poguéssim confiar en vostè, més lluny que nosaltres
haver de venir aquí cada mes o cada dos mesos per dir-li que
no estam contents, doncs a nosaltres ens agradaria també, el
que vostè ha exposat aquí, que nosaltres no ens ho creiem,
televisió plural, televisió de tots, televisió dels ciutadans, a
nosaltres també ens agradaria; però pensam, i podem estar
equivocats, que vostè avui no condueix la televisió tal com a
vostè li agradaria que fos conduïda. I nosaltres pensam, li he dit
abans, és a dir, vostè se n’ha rigut dels membres del Partit
Popular fent les afirmacions que nosaltres pensam que falten a
la veritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Ara, en torn de contrarèplica, el Sr.
Martorell té la paraula, sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Sra. Mayans, quant a l’esport femení,
és ver, tal vegada no m’he expressat bé, hi ha dos criteris: un
seria l’econòmic, diguem acords econòmics, compra de drets,
per exemple, per entendre-nos, com hi pot haver compra de
drets a tercera divisió o com hi pot haver a segona B, la qual
cosa respondrà a un criteri econòmic. I després hi ha la funció,
la nostra responsabilitat com a mitjà públic, la qual serà atendre
i donar cobertura i donar transcendència a allò que facin
diversos equips, podem fer també futbol, per exemple, o esport
infantil, no és el mateix que una primera divisió, però té, s’han
d’atendre algunes necessitats. I en l’esport femení,
efectivament, crec que complirem la part de la responsabilitat
que ens pertoqui en aquest sentit, no passi pena que està
previst.

Sr. Ribalaiga, quant a l’estructura i al model de televisió, és
una cosa que els convit a fer, que es pugui elaborar des del
Parlament. Nosaltres ens hem trobat un model de gestió que és
el que és i el canviarem si el Parlament considera, els grups
polítics consideren que l’hem de canviar.

I quant al Sr. Pastor, li tornaré demanar disculpes si vostè
ha interpretat que jo li havia de dir com ha de parlar; jo
simplement intentava ser cortès i ser correcte agraint-li el to de
les seves paraules, però vaja, Déu m’alliberi d’haver-li de dir
a vostè com ha de parlar, perquè, efectivament, vostè és diputat
i representa el poble, jo simplement faig la feina que m’ha
encarregat el Parlament. Per tant, no li vull dir com ha de
parlar.

I quant, em passa la directora d’Informatius el tema de Son
Espases; miri, li assegur, jo és que no..., ja m’agradaria, jo
passaria molt de gust de fer els informatius, també m’agrada, he
fet de periodista durant molts d’anys, però, em sap greu, jo no
sé el que surt als informatius ni sé qui va a les tertúlies, com
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qualcú m’ha plantejat, és a dir, jo no ho sé; hi ha un
responsable d’antena, hi ha un responsable d’informatius i
cadascú té la seva responsabilitat i, efectivament, me’n
preocup, però no fins al punt de saber quines persones surten
o no surten. I em diuen que la Sra. Estaràs o la Sra. Pastor,
efectivament, no va sortir a la desconnexió o a la finestra de
l’informatiu de Mallorca perquè no hi vàrem ser a temps, però
que sí a l’informatiu de les vuit i mitja, el qual va gaudir de més
audiència que el de les set i mitja, que estava en un 20% per a
tota Balears, va sortir. Per tant, si hi hagués un interès per
ocultar la presència del Partit Popular a un informatiu, per
ventura l’haguéssim posat a l’informatiu només de Mallorca,
però és que no. Per tant, no hem fet, no feim aquest tipus de
maniobres, de vegades les coses són com són i no com es pot
pensar que som, no som tan intelAligents com vostès pensen;
vull dir, no, vull dir: no vàrem ser a temps a posar la cinta i la
vàrem posar a les vuit i mitja i ja està. I m’agrada que se’n
preocupi perquè això voldrà dir que aquestes coses no han de
passar, li don un per què, però no em pareix bé.

Efectivament, tan aviat com surt el conseller o el president
anunciant que l’hospital es farà a Son Espases, hi hauria
d’haver la reacció de la portaveu del Partit Popular; sí, i ens
esforçarem perquè així sigui, i li agrairé que, tan aviat com
passin aquestes circumstàncies, ens ho facin saber perquè es
tracta de resoldre aquestes qüestions, però no responen a cap
intenció perversa, ni molt menys. Ho podem millor, sempre
som a temps a fer-ho millor.

I miri, jo visc a una bombolla, i és ver, hi ha gent del Partit
Popular que m’ha dit que està contenta de veure la televisió que
fem. Bé, i també és ver que hi ha hagut gent del Partit
Socialista, no que m’hagin telefonat, perquè no m’ha telefonat
el Govern, Sr. Pastor, jo li faig l’afirmació rotunda: no he rebut
cap telefonada del Govern ni cap comunicació del Govern, ni
oficial ni oficiosa; les úniques converses que he tengut amb el
Govern han estat per aconseguir tancar el pressupost per a l’any
que ve, amb el Sr. Manera, i un comentari en els passadissos
del Parlament amb el Sr. Antich, això és tot. I el comentari va
ser que hi ha d’haver recursos per poder pagar totes les
despeses que tenim i per poder fer televisió, perquè
tècnicament la televisió està, l’hauríem de tancar, ja sé que
vostès ho varen proposar, no és la nostra intenció tancar-la,
però no la tancarem; nosaltres no volem tancar IB3, com va
proposar el Sr. Huguet, nosaltres fer IB3, i com que la volem
fer ens movem i tenim comunicacions amb el Govern, amb el
conseller d’Hisenda i Pressuposts i amb el president, de manera
informal en els passadissos del Parlament, perquè posin els
doblers, perquè si no hi són no podem fer televisió.

I per tant, li reiter, i crec que per tercera vegada, que jo no
he tengut cap comunicació, oficial ni oficiosa, ni directa, ni
verbal, ni telefònica, ni burofax, ni telegràfica, ni un senyal de
fum; el Govern a mi no m’ha dit res de Son Espases. Però sí li
puc dir, perquè parl amb gent i tenc la curiositat pròpia dels
periodistes, que ens han arribat de manera indirecta comentaris
de què li hem donat molt de peixet a Son Espases. Bé,
escolti’m, com també ens han dit que ha estat bé que haguem
fet la cobertura del temporal, perquè ens agrada parlar amb la
gent, no vivim dins una bombolla.

I li diré una cosa, no ens desagrada, no som el gabinet de
premsa del Govern, nosaltres no estam per fer propaganda de
ningú, ni per anar contra ningú, ni per fer propaganda. Per tant,
home, a ningú no li agrada que li qüestionin la feina, però si
vostè té queixes, i em consta que hi ha gent del Govern que
també té queixes d’IB3, som allà i ho intentarem fer el millor
que podrem.

I aquest seria el to del que nosaltres volem fer arribar i li
propòs, li deman, que aquests desajusts propis de la
programació -i no me n’he volgut tampoc riure de
l’exconsellera de Sanitat pel tema dels ous-, però sí és ver que
el programa, el dia anterior, dos dies anteriors, un programa
que presentava Rafel Ferrer, doncs hi havia un joc, un espai, la
televisió vostè sap que fa coses de vegades més ..., sí, més
senzilles i més de divertiment, i a un format d’entrevista, doncs
feien una truita o feien un trampó, no sé què feien, ho vaig
veure, perquè mir IB3 també per curiositat, per saber després
de què he de respondre en el Parlament, i circumstancialment
doncs va sortir dos dies abans i va parlar de Son Espases. És a
dir que no crec que hi hagi tampoc cap problema en aquest
sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia, avui només ens queda
agrair la presència del Sr. Director de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i dels membres del seu equip
que avui ens han acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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