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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió de
la comissió de control. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. No hi ha substitucions.

Em permetran, abans d’iniciar l’ordre del dia, que els
informi, senyores diputades, senyors diputats, que si bé la
darrera sessió d’aquesta comissió de control va ser dia 11
d’octubre, no se n’han celebrades més perquè aquesta comissió,
a diferència de les altres, té una data fixa dins el calendari, que
és el segon dijous de cada més. El mes de novembre va
coincidir en festa, la Puríssima concretament, el mes de
desembre dins el procés de debat de pressupostos i el gener,
com vostès saben, hi ha vacances parlamentàries. Per tant, el
primer dia hàbil per fer la segona comissió de control és avui
i aquí ens trobam. Això és per a la seva informació.

Compareixença RGE núm. 2009/07, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'IlAlustre Sr. Director General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre les mesures i previsions en relació amb la
programació i l'organigrama definitiu de l'ens i la seva
garantia de pluralitat i la garantia de la cobertura
informativa en qualitat i quantitat a les quatre illes.

Passam llavors a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 2009/07 del director
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar
sobre les mesures i previsions en relació amb la programació i
l’organigrama definitiu de l’ens i la seva garantia de pluralitat
i la garantia de la cobertura informativa en qualitat i quantitat
a les quatre illes.

Assisteix el director general de l’ens públic de
Radiotelevisió a les Illes Balears, Sr. Antoni Martorell i Reynés
acompanyat de la Sra. Magdalena Pascual i Sancho, directora
de l’Assessoria Jurídica de l’ens, Sr. Maties Salom i Ruiz,
director adjunt, Sra. Francisca Jaume Soler, directora de
Gabinet, Sr. Antoni Capellà i Trobat, director adjunt, Sr. José
Antonio García i Bustos, director econòmic i financer, Sr. Joan
Seguí i Galván, director d’Antena, Sra. Joana Maria March i
Manresa, directora de Relacions Institucionals, Sra. Caterina
Sitjar i Aguiló, directora d’IB3 Ràdio i Sra. Lola Fernández i
González, responsable de Recursos Humans de l’ens. 

Té la paraula el Sr. 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
i benvingut aquest moment de retornar al Parlament per
mantenir aquestes compareixences on és intenció d’aquesta
direcció general donar tota la informació que puguem aportar
als diversos grups parlamentaris perquè estiguin assabentats de

tot allò que estam fent des de la Direcció de l’Ens autonòmic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Avui, en aquest punt únic, se’ns plantegen dues qüestions
de les quals volen ser informats els diputats com són el tema
referent a la programació i a l’organigrama de l’ens i de les
seves empreses, ràdio i televisió.

Per que fa a la programació, els podré donar més
informació en detall, així com pugui conèixer quin és el nivell
de detall que volen tenir, però, a grans trets, els informaré
d’alguns del canvis que hem introduït d’ençà la nostra darrera
compareixença. Respecte dels temes d’organigrama, els
informaré també dels canvis subtils que s’han introduït dins
l’organigrama que s’ha fet amb el suport unànime del Consell
d’administració que el va aprovar el passat mes de desembre.

Pel que fa a la programació, els vull comentar que,
bàsicament, el que hem fet ha estat començar a implementar
millores des de la Direcció d’Antena, ajustant-nos a l’imperatiu
econòmic que marca constantment el nostre dia a dia i que
aquestes millores ens permeten avançar en la línia d’aconseguir
el que ja els vaig explicar o els vaig deixar entreveure a la meva
anterior compareixença que era que volíem que entenguessin
que ens fèiem totalment responsables i que consideràvem la
nostra programació de la qual ens fèiem responsables de dalt a
baix, la que poguéssim fer a partir del mes de març, no sense
defugir, evidentment, de la responsabilitat que tenguéssim en
el que està passant dia a dia, però sí que esperàvem que a partir
del mes de març poguéssim tenir una programació molt més
ajustada a les voluntats i les intencions de la línia de continguts
que volem marcar a la ràdio i a la televisió.

Per tant, estam en aquest terme intermedi entre els canvis
substancials que introduírem el 24 de setembre que,
bàsicament, eren fer tota la programació en la llengua pròpia de
les Illes Balears. Aquest és el canvi més notable que vàrem
poder fer gràcies -i ho vull repetir- a la colAlaboració de
Televisió de Catalunya que ens ha servit els doblatges de
manera gratuïta, i també un canvi de graella que responia,
sobretot, a apostar per uns productes més de servei públic, però
que estaven elaborats amb poc marge de temps. Vàrem fer un
gran esforç, tots els professionals d’IB3, ràdio i televisió, i
també de les empreses associades que tenen els serveis tècnics
i els d’informatius, i vàrem aconseguir fer una programació
amb una capacitat de reacció important, però no era encara el
que a nosaltres ens agradaria.

Bé, avui estam en aquesta fase intermèdia on no és allò que
ens vàrem veure obligats a fer en aquell moment i tampoc no és
encara aquella criatura de la qual esperam sentir-nos molt
orgullosos a partir del mes de març i en la qual ja hi feim feina
perquè els vull recordar que totes les tasques que es puguin fer
amb organització i estructuració de programació requereixen
molt de temps d’antelació. Avui ja treballam amb programes
que s’estrenaran en el mes de setembre, perquè es puguin fer
una idea.

Bé, idò, d’aquells darrers mesos de l’any 2007 a aquesta
nova programació del 2008 els vull destacar dos fets. Un, els
esforços que es varen fer en, diríem, la programació
extraordinària de Nadal, que requereix d’altres continguts,
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perquè, evidentment, el consum televisiu canvia durant aquests
quinze dies i l’actualitat també perquè... ens va ilAlusionar molt
atendre aquests fets puntuals de Nadal que tenen a veure amb
la nostra cultura, tradicions i d’altres, i amb aquella
programació que hem integrat a partir del 2008, que de fet ja
s’ha començat a implementar durant aquests mesos.

Els vull dir, també, que, de la part de Nadal, ens sentim
molt orgullosos de la retransmissió i organització, per exemple,
d’un torneig que vàrem fer de futbol infantil que va tenir molt
bona acceptació per part del públic i que ens va parèixer
interessant promoure’l durant les festes de Nadal, però,
sobretot, del seguiment que vàrem fer, ja sigui d’alguns
esdeveniments religiosos com poden ser les misses de Matines,
com podrien ser també alguns concerts com el que hi va haver
a la Seu de Palma, com varen  ser també retransmissions
diverses d’un concert dels Blavets de Lluc.  Sobretot, el que
ens va donar més bon rendiment a nivell d’audiència va ser la
Cavalcada de Reis, va funcionar prou bé i, a més, vàrem tenir
aquí l’interès per part de Televisió de Catalunya de
retransmetre la cavalcada que nosaltres emetíem. Per tant,
també els vaig dir que hi havia l’intenció amb la Televisió de
Catalunya que ells poguessin entrar i participar d’alguns
productes que nosaltres elaboràssim i un, el primer, va ser
aquest de la Cavalcada de Reis. Posteriorment, vàrem
perllongar aquesta atenció per tot el que té a veure amb Nadal
amb el seguiment de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià.
També va funcionar extraordinàriament bé, sobretot destacaria
la retransmissió de l’aTiar FOC de l’Ajuntament de Palma amb
una audiència extraordinària que superava els 60.000
espectadors de mitjana. 

Com a part més important de tota aquesta celebració de
Nadal, de la programació de Nadal, he d’afegir també tot el
seguiment de la Copa del Rei per part del Mallorca, es varen
concentrar la majoria dels partits entre finals de desembre i
principis de gener, han estat dos mesos molt intensos, molt
satisfactoris per part de l’antena d’IB3 i tenim el convenciment
-i així ho tenim constatat- que ha estat un èxit quant a un
producte que ha tengut un interès màxim per part dels
espectadors.

Posteriorment, vàrem començar a implementar alguns
canvis dins la graella de la televisió amb l’entrada del nou any.
Destacaria el fixatge d’En Guai, que és una mascota infantil
que s’incorpora a la programació d’IB3 en el programa
contenidor del matins. El programa magazín del matí, que agafa
una actitud un poc més dinàmica, amb la incorporació de Joan
Monse que deixa de fer el programa de ràdio i s’incorpora a la
televisió els matins. Després, podem anar comentant, en tot cas,
si volen saber algun detall més de la programació, però
destacaria també la incorporació d’un concurs, Scrabble, un
concurs de lletres que ens ilAlusiona perquè jugam amb la nostra
llengua i això -pensam- que sempre és atractiu, és interessant i,
a part que entretenim, o podem fer aquesta funció
d’entreteniment, també donam un impuls a l’ús de la nostra
llengua.

Vull afegir una altra cosa important, a part del que és la
producció aliena que estam... amb la incorporació constantment
de noves sèries de les quals adquirim drets o que ja tenim drets
adquirits i les incorporam a la graella en funció de com arriben

al departament de la producció aliena. He de destacar dues
coses. Una, que ja hem emès el tercer capítol d’una sèrie que és
diu Encara somiam, que està doblada íntegrament en català,
aquí, a les Illes Balears, amb actors de les Illes Balears, és a dir,
ja tenim ficció en antena. Per altra banda, els he d’informar que
també ja s’està doblant la primera pelAlícula en català, aquí,
amb actors i amb empreses de les Illes Balears i que esperam
que la seva estrena es pugui produir el mes de març.

Per tant, els comunic que intentam, amb grans esforços,
complir amb tot allò que vàrem dir que faríem i constatar que
ho estam fent, ens agradaria que fos amb un ritme més alegre,
però les coses són extremadament complexes i a vegades val
més fer-ho tard, però fer-ho bé.

Això pel que fa a la programació com està avui,
constantment estam incorporant programes, constantment estam
afegint iniciatives i properament arribaran nous concursos, nous
programes de reportatges, nous programes de servei públic i
d’informació. Els he de recordar que com els vaig dir el primer
dia, sobretot, dues són les puntes de llança de la programació
per la qual hem apostat: els esports i la informació en els
diversos formats, ja siguin informatius o documents televisius.

Ens sentim particularment orgullosos del resultat com a
producte televisiu i també del resultat que s’està produint per
part de l’audiència d’un programa documental, que es diu IB30,
crec que ja n’han fet quatre capítols, i que de manera
monogràfica durant trenta minuts tracta un tema. Hem tingut
l’atreviment de posar-lo en una hora de gran consum televisiu
i estam molt satisfets del resultat d’aquest producte. Ahir, per
exemple, vàrem emetre un documental sobre la figura de Nadal
Batle i ens sentim particularment orgullosos de poder fer
aquests tipus de document. Tenen molt bona audiència, com
també vàrem tenir un programa dedicat a la figura de Jaume I,
en aquesta commemoració dels 800 anys del seu naixement,
que també va tenir molt bona recepció per part de l’audiència.
Ens agrada saber que aquests documents que podrien espantar
l’audiència tenen, precisament, una bona acollida. Els he
d’explicar que són apostes d’antena amb les quals cercam que
ens pugui veure molta de gent, no tenir un tant per cent molt
elevat d’audiència perquè un tant per cent elevat d’audiència,
posem per cas, un 15% d’audiència al matí, que poden ser
4.000 espectadors per a la direcció de cens i per a la direcció
d’antena no resulta tan atractiu com un programa que pugui
tenir un 2% d’audiència, però que pugui tenir 17.000
espectadors a les deu de la nit. Volem fer aquells programes
que són bandera i marca de la casa, intentam, sempre que sigui
possible, posar-los en unes hores en què la gent els pugui veure.

D’aquesta manera he intentat resumir el que han estat les
línies mestres de la feina que s’ha fet i que s’està fent pel que
fa a la producció i la programació, com ens demanaven, segons
he entès, a la proposta d’aquesta compareixença.

L’altre punt és parlar de l’organigrama. Els he de contar,
molt breument, que el Consell d’administració del mes de
desembre va aprovar per unanimitat de tots els consellers uns
canvis a la plantilla, a l’organigrama, que afecten tres aspectes:
un, la creació de nous llocs; dos, la supressió de llocs que no
s’havien ocupat i que no eren necessaris i tres, l’adaptació de
llocs existents. Els podré passar la relació perquè se’n facin una
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idea. El que hem fet ha estat en alguns casos com, per exemple,
en el cas del productor de Madrid que està ocupant una
categoria d’auxiliar administratiu i fa tasques de productor, idò
se li ha posat la categoria de producció en relació amb la feina
que realment està fent. 

S’han suprimit alguns càrrecs directius, com per exemple
podrien ser les places de dos assessors que no estaven
ocupades, i no hi havia la necessitat d’ocupar-les, i s’han
dedicat, per exemple, a la creació de dues places d’editors, ja
que apostam per informació i per esports. Teníem serioses
mancances a l’hora de tenir professionals per fer l’edició dels
informatius o també per atendre totes aquelles retransmissions
esportives que han augmentat notablement. En qualsevol cas
aquests canvis a l’organigrama, en termes generals, no han
suposat la creació de nous càrrecs directius i sí que,
efectivament, han suposat algun augment de costos perquè hem
incorporat gent ja que hi ha més necessitats.

En alguns casos, com pot ser per exemple el d’un productor
determinat que fins ara estava fent feina amb un contracte
mercantil i hem substituït aquest contracte mercantil per una
plaça laboral. Crec que, en tot cas, són canvis que responen al
sentit comú i adaptar la televisió constantment a les necessitats
que estan sorgint, supòs que entenen vostès que parlam d’un
òrgan dinàmic que constantment està subjecte a modificacions.
Si adaptam la graella a una necessitat o a unes circumstàncies,
hem d’adaptar els nostres recursos humans a allò que anam fent
i anam incorporant. Això és el que hem fet i em satisfà saber
que ho vàrem poder fer amb l’acord unànime de tots els
membres del Consell d’administració.

Per la meva banda, he intentat fer un resum ràpid del que he
entès que els diputats del Grup Popular em demanaven.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Martorell. Ara pertoca donar la paraula als
grups parlamentaris. 

Per tal de formular preguntes o observacions es procedeix
a aquesta intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, si bé, tota vegada que la compareixença ha estat
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, aquest serà qui
iniciï les intervencions.

Així, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. He d’agrair la presència del director
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
del seu equip directiu en aquesta compareixença que es porta
a terme amb la voluntat de l’oposició i per suposat també -
n’estic convençut- de tots els presents de millorar en el possible
la gestió de la institució que fa possible que la nostra cultura,
la nostra indústria audiovisual, idò... vagi als temes oportuns.

Precisament per aquesta qüestió pensam que es fonamental
aquesta compareixença d’avui. Vull començar amb una qüestió
molt important. Primer de tot, a la intervenció que s’ha fet no
s’ha parlat de la ràdio. Crec que és important quan parlam de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, parlam de
televisió i ràdio. Deix aquesta qüestió perquè estic convençut
que el director general, que se sent tan director de la ràdio com
de la televisió, farà possible ampliar la informació que fa
referència a aquesta altra qüestió.

En segon lloc, permetin-me que la meva intervenció
segueixi no amb les meves paraules, sinó amb les paraules que
ens fan arribar les propostes de resolució aprovades al Congrés
del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears celebrat a Palma,
dia 9 de febrer del 2008. Els ho llegiré textualment:

“El Sindicat de periodistes de les Illes Balears denúncia
l’estratègia de la Direcció general d’IB3 accentuada als darrers
mesos de concretar en les mateixes mans sovint empreses
pantalla darrera de les quals hi ha els mateixos empresaris, tota
la producció externa de programes i d’informatius a la televisió
i ràdio autonòmiques. Una situació que bloquegen les millores
salarials i professionals dels periodistes. A la vegada, el
sindicat denúncia que el model d’externalització d’IB3
produeix una fragmentació excessiva dels treballadors els
quals, realitzant un únic producte, són contractats per múltiples
empreses, en el cas d’IB3 Televisió vuit empreses per realitzar
un informatiu. A això se li diu claredat organitzativa.

Dos. El sindicat insta els partits polítics que es
comprometeren a la campanya electoral amb els treballadors
dels mitjans de comunicació públics a reformar el model de
contractació externalitzada implantat en aquestes empreses, que
donin passes efectives en aquesta direcció.

Tres. El sindicat es manifesta en contra que les televisions
públiques estableixin blocs d’informació tancats i repartits per
cicles i sectors, tot i que anulAlen la feina dels periodistes i
vulneren la pluralitat informativa.

Secretaria d’Organització del Sindicat de Periodistes de les
Illes Balears. 

Palma, 12 de febrer del 2008".

Miri, la valoració del sector periodístic és aquesta i
agraeixin a aquest sindicat la seva coherència, donat que el
Partit Popular si alguna cosa d’algú va rebre precisament va ser
d’aquest sindicat, d’aquest conjunt de periodistes, no entraré en
més valoracions, però la valoració d’aquells amb qui vostès
estaven d’acord quan estaven en un altre costat, és aquesta.

Següent forma d’actuar de la direcció general i de la
Direcció de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears. Miri, si fem un repàs del que contesta i del que no
contesta, de solAlicituds de documentació i de preguntes,
curiosament, anam a caure que, avui per avui, té dotze
qüestions sense resoldre i, curiosament també, amb dues
temàtiques concretes. La primera, criteris de participació als
programes, no ens n’ha contestat cap, almenys que jo en tengui
constància, i, de les que el Partit Popular ha rebut a dia d’avui
-i ho he mirat avui matí- encara no ha rebut cap contestació dels
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criteris de participació als programes i pel que fa referència en
tots els sentits i les limitacions que, fins i tot lingüístiques, hi
pugui haver a l’hora d’aquesta participació.

Segona qüestió, la subhasta de l’equip d’IB3 Televisió.
S’ha eliminat una carpa que era la que feia possible la
producció pròpia. Vostè ens ve a comentar les millores de
programació, però em tem que de producció pròpia poca, entre
altres coses perquè la seva promesa, queixa més que
fonamentada pel Sindicat de Periodistes a la qual se suma, en
aquest sentit concret, el Partit Popular perquè vostè el s’ha
carregat. El s’ha carregat, a més, fulminant del mapa totes
aquelles empreses petites que a dia d’avui oferien el seus
productes. Ho ha fet d’una manera no només impune, sinó que,
a més, ometent una funció fonamental que tenia la creació
d’aquest ens públic i d’aquests mitjans de comunicació públics
que era el desenvolupament d’aquesta indústria.

Puc entendre que és veritat que hi ha empreses que tenen
més capacitat per atendre les necessitats d’un canal de televisió
com aquest, però no puc entendre de cap de les maneres
aquesta espècie d’eliminació permanent, definitiva, de tot
aquest conjunt d’empreses que presenten, ens consta,
iniciatives i no se n’agafa cap. Sí, així està en voga l’àmbit de
la subcontractació. Curiosament ens diuen propostes que
arriben a IB3 de mans d’empreses petites i que acaben en mans
de les empreses que vostès sí que contracten i que tenen el seu
permís per contractar, subcontractades, el que significa que les
condicions a les quals accedeixen aquestes iniciatives no són
precisament les millors. Això vol dir també que, evidentment,
els periodistes que fan feina en aquestes iniciatives no reben el
seu reconeixement per portar-les a terme.

L’altre qüestió, miri, el tema de les quotes, jo no sé..., però
és que ni el Sr. President del Govern de les Illes Balears hi està
d’acord. És a dir, posin-se d’acord, facin-nos una proposta
unitària, però una proposta que se la creguin primer vostès,
perquè al final lliuren al Consell de direcció un document amb
un repartiment de quotes justificat, com vostès vulguin on, per
cert, ens reconeixen un 47%, que llavors no veiem a la
programació habitual. Per tant, un repartiment de quotes que
baldament el facin, no ens el creim. No ens el creim perquè
quan vostè ens ha contestat aquí, a aquesta seu parlamentària,
referent a la representativitat del Partit Popular a la quota de
pantalla o de ràdio que correspon i, especialment, als
informatius, vostè resta els partits que estan al Govern, per
exemple. Vostè computa per separat el Govern per un costat i
els partits per un altre. Per tant, les intervencions de partits,
evidentment d’aquells partits que estan al Govern, són menors
perquè estan al Govern i vostè prioritza, per tant, aquelles
accions de govern amb una amplíssima quota de pantalla que
fa que el Partit Popular quedi reduït, més o menys, a la mateixa
quota que té Unió Mallorquina o la que li tocaria en cas que fos
quota unitària en lloc de quota repartida entre Govern i partits.
Per tant, ens relega d’un 47% a prop d’un 15% que no deixa de
ser curiós i no deixa de ser una manera claríssima d’intentar
incidir en com es gestiona un mitjà de comunicació, com es
presenten les dades. Vostè demostra la seva parcialitat i la
mostra sense massa escrúpols. 

A més a més, veiem, curiosament, constatam que quan
sortim ho feim d’una manera curiosa. Curiosa en
programacions com la que vàrem veure en el seu moment, com
-tots ho recordaran, no?- en el seu moment vàrem veure
aquelles obres faraòniques de Jaume Matas i aquelles qüestions
que, per cert, obviaven moltes qüestions que avui s’estan
emprant. Vull parlar, per exemple, del Palma Arena, que és una
instalAlació que avui per avui substitueix tot l’esport de Palma,
fa possible fer viable tot l’esport de Palma, perquè, miri, hi ha
partits a l’Ajuntament de Palma que no han fet possible arreglar
Son Moix quan tocava. Obviant aquesta qüestió, li vull dir que
continua resultant curiós que quan surt el cas d’Aina Salom -
Aina Salom, li vull recordar exconsellera de Salut-, que ha
tengut una sentència en ferm per part dels jutjats, curiosament,
se la qualifica com a presumpta. Miri, no. Hi havia una
sentència en ferm. No succeeix el mateix quan passa al Partit
Popular. El Partit Popular és imputat des del primer dia i és
perseguit des del primer dia des dels mitjans públics perquè,
evidentment, tenguin tot el reconeixement que correspon a
qualsevol problemàtica que hagi pogut sortir, o que no, i que
sigui potencial.

El mateix va passar amb Bartomeu Vicens. Miri, Bartomeu
Vicens, diputat del Parlament de les Illes Balears, anava com
a imputat en el cas de Son Oms i vostès varen obviar aquesta
petita qüestió i era un testimoni que anava a colAlaborar amb la
justícia. Testimoni que anava a colAlaborar amb la justícia i hi
anava com a imputat. No li recordaré ja el cas de Son Espases,
que és un tema ja passat, on a l’informatiu del migdia no hi vam
aparèixer. Curiosament, érem el partit que havia promogut
aquest hospital, aquesta instalAlació tan important; curiosament,
l’actuació del Govern en aquell moment ens donava la raó i no
ens varen posar. El minutatge de la nit era similar al d’Unió
Mallorquina, els mateixos segons que Unió Mallorquina, això
demostra la seva equitat, claríssima, sens cap dubte.

No li vull augmentar les qüestions parlant del programa
Caires. Un programa del qual  vostè va fer declaracions també
en aquesta cambra dient que no sabia qui anava al programa ni
als informatius. Això no sé si qualificar-ho d’un cert grau
d’incompetència. És a dir, crec que la seva feina sí que és
aquesta qüestió. És procurar que hi hagi aquesta equitat, potser
no li interessa o té qui se n’interessi efectivament, potser en els
canvis que ha fet vostè a l’organigrama hi ha les persones que
s’interessen per aquestes qüestions. Li constat que no estan fent
la feina que toca, li deman que hi posi remei, cosa que dubto
que faci perquè li demanam des del primer dia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vagi acabant, per favor.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, just un poc més. I li ampliaré una darrera qüestió que
constata que vostè ha promogut el telecortijo. Vostè té un
cortijo, un repartiment de quotes de partits i de poder dins el
Govern que és IB3. Vostè ha promogut un telecortijo que fa
possible, fins i tot, que a la principal cap de l’oposició, l’única
persona de l’oposició, la Sra. Presidenta del Partit Popular,
Rosa Estaràs, se li gravin unes imatges, privades, unes imatges
d’una conversa privada que, miri, en això ja no hi entraré.
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Tampoc no entraré en el fet que vostè les convertís en -i dic
vostè perquè es va quedar a la seu d’IB3 fins el moment que
això va estar aclarit- idò, es converteixi en portada de
l’informatiu. Jo no sé quin criteri periodístic ha seguit, el seu.
Tampoc no hi entraré. Que el director ho negui, quan se li
pregunta per aquesta qüestió, tampoc no, en fi, amplio la
qüestió d’incompetència que deia abans, que deix al seu criteri.
El que és inconcebible és que un equip de la seva casa, de la
televisió pública a les Illes Balears, gravi això avui, demà
entrevisti la mateixa persona, ni tan sols contrasti la informació,
s’esperi dos dies per emetre-ho i s’emeti, com qui diu, a traïció
en aquest telecortijo, que, evidentment, ampliarem informació
a la següent oportunitat que ens doni el president d’aquesta
comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Ara pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martorell, per la vostra
presència aquí, i a tot l’equip de direcció de l’ens corporatiu de
Radiotelevisió d’IB3. Abans de res, em sembla correcta la
valoració que heu fet i que tengueu en compte els principis de
control de despeses, d’optimitzar els recursos i d’adequar els
llocs de treball a l’hora de tirar endavant IB3. Supòs que ningú
no oblida que partim d’aquell pou sens fons i que, per tant, s’ha
d’anar eixugant el deute adquirit. Per tant, també som
conscients que encara IB3 segueix generant tot un deute perquè
encara -diríem- no hi ha prou solvència, no ha passat prou
temps perquè s’hagi pogut establir com a un televisió que
desitjam.

També vull comentar -i amb això sí que no estic d’acord
amb el portaveu del PP, quan parla que hi ha poca producció
pròpia a IB3-, pens que val més produir pocs programes i que
siguin bons, que no intentar de cop i volta començar a abastar
tot un ventall de producció i que això faci que els programes
siguin d’una qualitat ínfima. Des de la meva opinió, pens que
era un dels problemes que va tenir IB3 abans, vull dir, que la
manca d’audiència d’IB3 a èpoques anteriors, bàsicament,
passava per la poca qualitat de molts del programes que hi
havia en aquells moments. Per tant, jo vull animar-vos a
treballar sempre amb els paràmetres de qualitat i que més val
anar treballant a poc a poc, però tenint en compte la qualitat
que no intentar, diríem, de cop i volta producció pròpia
abastament i tornar caure en allò que no desitjaríem que fos
IB3. 

En aquest punt m’agradaria que em comentàssiu si s’ha
previst o es té previst el fet de treballar en coproduccions, amb
TV3 o Canal 9, que òbviament són ens amb més experiència i,
per tant, aquesta experiència que podrien tenir TV3 o Canal 9
ens ajudaria òbviament a adquirir experiència aquí.
L’experiència sempre es tradueix en qualitat. Només seria una
pregunta, si ho té pensat, òbviament som conscients que les
produccions pròpies generen moltes despeses. Per tant, no sé

tampoc en quina situació estam per seguir generant molta
despesa. Seria, senzillament, una observació que li faig.

Quant a programació, felicitar-lo perquè s’ha ampliat l’hora
del programa Enmig dels Freus, el programa de ràdio de les
Pitiüses d’Eivissa i Formentera, s’ampliarà mitja hora més a
partir de l’1 de març. Sembla que és una idea molt encertada.
De la mateixa manera que també, com a mínim a nivell
d’Eivissa i de Formentera i que és una mica allò que més
conec, pens que també ha estat molt encertada traslladar la
desconnexió dels informatius a les 8,20. Per tant, d’aquesta
manera s’enllaça amb l’informatiu i això afavoreix l’audiència
dels informatius. Pens que són mesures molt correctes en tots
els sentits.

També i enllaçant una mica que la informació dels equips
d’Eivissa i Formentera estan molt satisfets amb els informatius
i les desconnexions informatives quant a audiència. Aquí també
l’observació, si a poc a poc no s’hauria d’intentar fidelitzar
aquests professionals dels informatius. Òbviament no començar
d’una manera de rauxa, sinó amb un procés gradual i continu,
poc a poc fidelitzar els periodistes dels informatius, fidelitzar
aquests professionals perquè òbviament d’aquesta manera
genera adhesió a allò que és l’ens televisiu de les Illes Balears.
També d’aquesta manera garantiríem la pluralitat, al marge
d’eventualitats polítiques momentànies. No sé si això ho té en
consideració, però pens que d’una manera gradual
possiblement seria..., no em referesc òbviament a allò que són
la resta de serveis, programes que estan sotmesos a modes o
tendències diferents. No em referesc a aquest tipus. Però sí
fidelitzar aquest petit nucli de professionals que són els que
òbviament estan generant tota la informació, tenint en compte
que la informació és un dels punts bàsics de les televisions.

Després també si em permet, sobre un tema que no se n’ha
parlat, però sí m’agradaria que se’n parlés una mica, sobretot
per desfer mals entesos, per tot allò que es va fer córrer en un
principi quan IB3 va començar a emetre en català, es va fer
córrer que les audiències havien baixat, etcètera. No, les
audiències segueixen millorant i per tant, segueix fent aquest
servei públic que ha de fer una televisió autonòmica. Em
sembla molt correcte el fet que els assessors lingüístics passin
a estar vinculats, tenguin aquesta relació amb la Universitat de
les Illes Balears, pel prestigi de la Universitat de les Illes
Balears. I també perquè feim que un grup més de treballadors,
un grup més de persones vinculades a IB3 es mantengui al
marge d’elements que poguessin polititzar o no aquest sector.

Per tant, em sembla bé. De tota manera també demanar-li si
en aquest sector, que serien aquests assessors lingüístics, un
sector considerable i que segurament es mantendrà amb tota la
gran tasca de doblatges que tirarà endavant, si seria possible o
també ha pensat que aquests assessors a la llarga es convertissin
en un recurs, en una producció de recursos per a l’ens de
televisió. És a dir, si és un servei de doblatge que té a la seva
disposició i que podeu oferir a tot allò que són les altres
televisions, altres ràdios, si aquest servei no podria tenir a la
llarga una rendibilitat econòmica i per tant, pens que seria molt
positiva.
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Ja per acabar. Senzillament ha sortit el tema de quotes de
partits i d’associacions. La veritat és que jo aquí amb tota la
polèmica que s’ha generat, jo som partidària del criteri de la
professionalització. En aquest cas pens que s’haurien d’aplicar.

Res més. Pensar que IB3 és un producte de qualitat, un
producte cada vegada més atractiu i per tant, cada vegada està
més arrelat al medi. Com més arrelat estigui en el medi més de
qualitat i també serà més exportable i per tant, més rendible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot agrair al director i al seu equip que ens acompanyen en
aquesta compareixença, la seva estada aquí, en aquesta
comissió. En segon lloc manifestar que des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina compartim les grans línies del
canvi que poc a poc, tira a tira es va produint a IB3 Televisió
i Ràdio. Grans línies que nosaltres resumiríem en tres eixos
bàsics. 

Un primer eix és l’aposta per la llengua pròpia de les Illes
Balears. Una aposta perquè tots els programes siguin en la
llengua pròpia i que a més a més s’ha reforçada amb l’inici dels
doblatges en modalitats de les Illes Balears, més pròximes als
ciutadans de les Illes Balears. Pensam que és una tasca amb què
ens havíem compromès. I la nova direcció està complint
perfectament els objectius marcats. Molt ràpidament es va
passar a emetre tota la programació en llengua catalana i ja està
fent producció de doblatge en les modalitats més pròpies de les
Illes Balears dins la llengua catalana. Per tant, una satisfacció
per la rapidesa i l’eficàcia que s’està demostrant en aquest
primer eix, l’aposta per la llengua pròpia de les Illes Balears.

Un segon eix que compartim és l’aposta per la nostra
cultura. Una aposta que detectam perfectament mitjançant les
retransmissions d’esdeveniments propis de la nostra cultura, se
n’ha fet ressò, la Cavalcada, concerts, Matines, etcètera. I una
aposta que també detectam en aquests documentals, reportatges
sobre figures cabdals de la nostra història. Pensam que també
és una manera de crear aquesta televisió de qualitat i arrelada
a les Illes Balears, la programació d’aquesta classe de
documentals o reportatges. 

I un tercer eix, l’aposta per la indústria pròpia. Consideram
que IB3, ja sigui directament, o sigui a través de la seva
contractació externa, està dinamitzant la indústria audiovisual
pròpia de les Illes Balears. Per tant, consideram que això és un
element de satisfacció i que s’ha de destacar perquè a èpoques
passades realment no es potenciava la indústria audiovisual de
les Illes Balears, sinó que es contractaven programes fora de les
Illes Balears, cosa que evidentment s’està superant i millorant.

Dos comentaris molt ràpids sobre qüestions d’interès que
consideram. Compartim amb el Partit Popular que ens hauria
d’explicar el tema de la ràdio, quina evolució ha de tenir IB3 a
la programació de la ràdio. Sabem que també s’estan introduint
canvis i ens agradaria conèixer en quin sentit van aquests
canvis. També consideram que la ràdio és un mitjà més adient
per introduir més informació i no tant d’entreteniment, com sí
succeeix a la televisió. Per tant, demanaríem si dins aquests
canvis que s’estan produint a la ràdio hi haurà una aposta cap
a més informació, com de fet en un cert sentit també s’està
produint a la televisió.

I en relació a la sempre polèmica qüestió del minutatge. Ens
agradaria que el director ens donés la seva opinió sobre l’eterna
polèmica sobre si hi ha d’haver un minutatge exacte per
representativitat o per resultats electorals. O també hi ha
d’haver un criteri periodístic, que és l’interès informatiu que
generen els determinats partits. Veim que hi ha partits
absolutament obsessionats amb el minutatge i que analitzen
minut a minut i segon a segon cada programa. Evidentment
això és una manera d’intentar sortir a l’atac a aquesta nova
aposta d’IB3. Però és evident que hi ha altres criteris
periodístics tan legítims i a tenir en compte com són els que
comentam de l’interès.

Per tant, més enllà de la pluralitat que consideram que està
garantida i hi ha proves fefaents a les tertúlies i a la diversa
programació que s’ha fet, hi ha participació de tota la pluralitat
ideològica existent a les Illes Balears. Consideram que és un
tema important i que evidentment la direcció d’IB3 ha de
prendre part en aquesta polèmica de minutatge i interès
informatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Ernest Ribalaiga per
un temps de deu minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del director
general i del seu equip. I nosaltres d’entrada hem de dir que
celebram que la programació es vagi acostant cada dia més a
una programació íntegrament en la nostra llengua. Estam molt
contents de veure com s’incorporen els doblatges de les
pelAlícules en català i sobretot també molt contents de rebre la
notícia que s’estan fent doblatges en català de les Illes Balears.
Sempre serà millor i aproximarà més la realitat de la televisió
a la realitat de la nostra societat.

Ens satisfà l’esforç que ha dit que estan fent en el tema
d’informatius. Vostè sap i ja s’ha dit altres vegades aquí, que
els informatius són el cor d’una televisió pública i són el motor
d’una televisió pública. Uns informatius que han de ser ajustats
a la realitat, han de ser plurals, de qualitat. Pensam i
l’encoratjam a seguir per aquest camí i millorar, si cap més,
aquest producte. 
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L’encoratjam també a seguir amb aquesta política d’estalvi
que ens ha anunciat, que segurament els resultats són minsos,
però suposam que al llarg del temps aconseguirà resultats més
espectaculars, donat que vostè sap que va heretar una màquina
immensa de despesa i molt inútil quant a servei a la societat.
Per tant, l’encoratjam a seguir estalviant i seguir ajustant
aquesta maquinària per aconseguir els seus objectius reals i no
possiblement els que tenia abans. No el podem fer responsable
d’açò, del que hi havia. I sabem que és molt i que anava per un
camí molt equivocat. Però sí el farem responsable dels èxits
que vostè vagi aconseguint i dels que no aconsegueixi li direm
que ho faci millor.

Nosaltres no volem una televisió partidista, ni contrària a la
nostra llengua, ni al servei del Govern, ni al servei dels partits
del Govern. Nosaltres volem una televisió plural, de servei
públic, compromesa amb la societat i al servei dels ciutadans.
Entenem que el que vostè ens ha anunciat va per aquest camí i
l’encoratjam a seguir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Ara té la paraula el Sr. Antoni
Martorell per contestar les preguntes i observacions formulades
pels portaveus dels grups parlamentaris, 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.
Demanaria disculpes per haver deixat fora el tema de la ràdio,
és un error que intent no cometre, però donada l’envergadura
i la repercussió que té la televisió, sovint ens passa això a tots,
a mi i a vostès, vostès tampoc xerren de la ràdio més que per
retreure-me bàsicament que no n’he parlat. Per tant, els convit
també a vostès a escoltar la ràdio, com ho faig jo. Demanar
disculpes sobretot a la directora de la ràdio per no haver-ne
parlat. Els assegur que el director general té una debilitat per la
ràdio, és el mitjà de comunicació en què més temps hi ha fet
feina i el que coneix més. Ja vaig dir que si no podia ser
director general de l’ens, almanco ho volia ser de la ràdio. Per
tant, jo a la ràdio l’estim molt. I és veritat que no els ho he
explicat, però això no lleva que no els dugui tota la informació
que si em permeten els donaré en detall com queda la
programació de la ràdio a partir de dia 1 de març. I també els
explicaré el per què d’aquests canvis.

Mirin, la ràdio la vàrem poder treballar abans que la
televisió perquè els canvis són més bons de fer, perquè els
costos de producció són inferiors. Si vostès recorden, crec que
va ser el 17 de setembre, una setmana abans, que la ràdio va
començar la seva nova programació. Vàrem arrencar la ràdio,
una programació que si recorden, he cansat de dir-ho, crec que
s’ajustava molt als objectius que ens havíem plantejat,
aproximadament estàvem en un 70% d’allò que volíem
aconseguir, per aquesta capacitat de sotmetre-se als canvis. I
així ho vàrem fer. Però després amb aquests ajustaments que
vàrem fer a la programació de la televisió, vàrem tirar dels
professionals de la casa, el cas més notable ha estat el de Joan
Monse, que és una persona que feia el magazín de matí a

Mallorca i que va ser incorporat a la ràdio. Bé, aquest i altres
canvis que s’han produint, ens varen dur a plantejar-nos que era
important modernitzar i donar una altra empenta a la ràdio. I en
motiu del tercer aniversari d’IB3, en motiu del 1 de març,
s’introdueixen canvis..., alguns notables, alguns subtils, però
que van aprofundint en la línia que ens vàrem marcar.

Bàsicament els explicaré que el que feim és apostar més per
la informació i que el programa Al Dia es fa de 7 a 10 del matí,
a les 8 és quan comença en Tomàs, però el programa és de 7 a
10 i ara l’ampliarem de 7 a 12 del matí. És a dir, el programa
informatiu de la casa, del qual ens sentim molt orgullosos,
perquè creim que és el format que li hem de donar i que té la
forma que necessita aquesta ràdio, s’amplia en la seva extensió
i passa de 7 a 12. Després continuarem en la línia de les
desconnexions o les finestres de programació local per a cada
illa. I de 12 a 14 hi haurà aquests magazins insulars, Entre els
Freus a Eivissa i Formentera, Fent a Menorca i el magazín local
de Mallorca, allà on hi haurà canvis sobretot en part de l’equip
de presentadors.

Feim alguns ajustaments en els informatius per tal
d’adaptar-los a allò que són les graelles d’altres emissores de
ràdio. Per tant, miram de trobar el nostre lloc. Ampliam també,
o modificam subtilment l’hora d’emissió del Tassa i Mitja, el
magazín d’horabaixa, amb una mescla que pensam que és prou
atractiva del perfil, els format dels presentadors i el to, una
mica més simpàtic i d’humor, també el volem potenciar. I
després el programa d’entrevistes de Pere Estelrich l’ampliam,
serà un programa amb més continguts culturals i una mica més
densos, però que crec que ha de tenir una ràdio pública com és
la nostra. Per tant, aquest programa d’entrevistes de mitja hora,
s’amplia a una hora de durada. I el programa d’informatiu del
vespre, que fins ara el feia una productora, l’incorporam als
serveis informatius i la subdirectora d’informatius serà
l’encarregada del programa En Parlam, ara intentam canviar el
nom per ajustar-lo un poc més als continguts informatius. I
durant el vespre seria Mònica Borràs la que faria el programa
nocturn de la programació perquè pensàvem que era més
interessant ajustar-la al format de la ràdio que ella pot fer, a un
programa nocturn.

I els canvis més notables dels cap de setmana, que sobretot
estan condicionats per les retransmissions esportives, Marga
Noguera faria el magazín dels dissabtes matins. I Tomeu
Beltran continuaria amb el magazín dels matins dels
diumenges. També volem incorporar una part de la
programació d'En Guai a la programació de la ràdio. Com
veuen, m’ha servit de guió, però tenim bastant clar quina és la
nova programació de ràdio que estrenarem a partir de l’1 de
març.

Sr. Serra escolti, jo també tenc el comunicat de periodistes,
celebr que siguem el principal punt d’atenció per al Sindicat de
Periodistes, això demostra la importància que té IB3 Ràdio i
Televisió, a una comunitat amb tants de mitjans de
comunicació és interessant veure l’interès que ha demostrat la
nova secretària general d’aquest sindicat per aquest (...), allà on
havia d’anar a fer feina, però que al final no hi va poder ser.
Celebram aquest interès de la nova secretària del Sindicat de
Periodistes per IB3, però tenim resposta per a cada una de les
reivindicacions d’aquest colAlectiu, que vostè s’ha fet seves i
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celebram aquesta comunió amb els plantejaments del Sindicat
de Periodistes i que ens agradaria que es repetís en futures
ocasions.

Concentrar en les mateixes mans, he subratllat alguns
aspectes. No li passaré perquè vull respectar el dret que té cada
una de les empreses. Però, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set,
vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze i disset
que fan els informatius i si vol ficar les vuit que hi ha
subcontractades, vostè calculi. Les vint-i-cinc productores que
avui tenen un contracte amb IB3 Televisió. No són les mateixes
mans, vint-i-cinc productores, més les que avui tenim converses
per fer pròxims programes. Per tant, jo li assegur, pot estar
vostè tranquil, que la televisió no està en mans de les mateixes
mans. En tot cas si hi ha alguns principals productors, són els
que estan més preparats, els que tenen més recursos, els que
tenen més capacitat financera per suportar com paga de
malament IB3. I també són els que vostès posaren, vull dir
que..., jo també li vull recordar que moltes de les coses que
m’ha retret les han fetes vostès. Però no es preocupi, algunes hi
combrego i com que crec que es varen fer bé, les seguirem fent.
No perquè les hagin fet vostès serà un problema per a nosaltres.
Ja ho he dit moltes vegades, moltes coses a IB3 s’han fet molt
bé i a nosaltres ens agradaria destriar les que estan bé i les que
es poden millorar, o es poden reconduir. Per tant, li assegur que
no ho concentram tot en les mateixes mans i que són vàries les
productores que hi fan feina, n’he contades 8.

El Sindicat de Periodistes diu i vostè també m’ho retreu,
que “aquesta situació bloqueja les millores salarials i
professionals dels periodistes”. Bé, demà a la 1 firmam la
subrogació amb el comitè d’empresa de Salom i el comitè
d’empresa de SBT, de manera que donam la passa que ells ens
han demanat per garantir l’estabilitat laboral d’aquests
professionals i per poder millorar la seva situació. Per tant,
demà concretam allò que ens han demanat.

També ens parla vostè, al costat del Sindicat de Periodistes,
denuncia el model d’externalització d’IB3. Escolti, el model és
seu, a mi m’agrada, però és seu. El que passa és que nosaltres
som més coherents, nosaltres externalitzam i externalitzar vol
dir fora. Extern, intern, això és com Barrio Sésamo, dentro-
fuera, arriba-abajo, extern-fora. Per tant, si són externs han
d’estar de fora, no els he de tenir dins ca meva, extern-fora. Per
tant, nosaltres seguim externalitzant i tenim empreses de fora
perquè personal propi no en tenim. A més, costa molt fer un
canvi de plantilla dins el consell d’administració. El Partit
Popular s’ho mira molt, jo no sé si hem de parlar
d’incorporar..., em fa l’efecte que no tendrem massa
predisposició. En tot cas que quedi ben clar que la direcció
general mai no ha parlat d’una model d’internalització i que
som partidaris de l’externalització. Per tant, jo la celebr, la
propòs, la mantenc, hi crec, perquè és més flexible tota la
producció, perquè pots estar permanent negociant preus, es
poden estalviar molts de recursos, provoques la competència
entre les productores, promous un sector audiovisual, perquè és
més dinàmic, més competitiu. I com que hi crec, ho feim. Però
s’ha de ser coherent.

I diu que en el cas d’IB3, vuit empreses canalitzen un
informatiu. Són les 8 empreses que vostès varen deixar. Jo no
n’he posada cap, ara bé, m’han informat després de les seves
queixes i li assegur que jo intentaré que sigui una, no les vuit.
Miracles n’hem de fer cada dia, no per allò que em varen deixar
vostès, sinó que siguin els nostres. Si vostès em varen deixar
vuit empreses fent un informatiu, intentarem que sigui només
una i que funcioni bé, com ho està fent fins ara. Per tant, si el
problema és que són vuit, en quedarà una.

Després model de contractació externalitzat. Sí, ja li he
explicat que nosaltres hi creim i que som coherents amb aquest
model de contractació.

Pel que fa al model de les quotes, el tema de les quotes.
Repetesc, si vostè ha parlat amb els seus companys del consell
d’administració, jo mai no n’he estat partidari. Si en algun
moment qualcú si ha posat ha estat el director general, com a
director general s’ha d’enfrontar amb 17 consellers. Si els 17
consellers estan d’acord, sortirà per una majoria important. El
director general ha incorporat varies vegades que aquest
repartiment respongui a criteris informatius i ha estat acceptat.
El PSOE mai no ha posat cap emperò. De tota manera crec que
seria bo que comencéssim amb un document que si tenim
l’obligació de la llei d’haver-lo de fer, jo parlaria en tot cas que
la presència a IB3 Televisió, tan de sindicats, entitats
esportives, culturals, ONG, partits polítics i tot allò que vostè
vulgui, que respongui a criteris de coherència en la seva
representació social. Perdoni, crec que el terme coherent ens
posa un punt bastant raonable i que sobretot han d’imperar els
criteris informatius i sense caure en abusos ni tampoc en
contradiccions absurdes. Vostès recordaran que en plena
campanya electoral un candidat d’Esquerra Unida, el Sr.
Anguita, a unes generals va tenir una malaltia i a ningú no se li
passa pel cap que ha de sortir el dia que li toquen els seus
segons. La notícia va per davant de tot. De la mateixa manera,
vostè entendrà que si un partit polític està en campanya
electoral, però no fa res i tots els seus candidats estan tancats
dins el despatx, si no hi ha notícia, costa haver-li de donar dos
minuts d’informació cada dia.

Per tant, crec que el sentit comú impera en aquests casos. Jo
sobretot recordaria que IB3 Ràdio i Televisió són mitjans de
comunicació que no són com un Parlament allà on hi ha una
proporció directa, o respon a unes lleis o càlculs entre vots i
representació parlamentària. No hem de confondre crec, una
cambra parlamentària que és representativa de la sobirania
popular, amb allò que significa un mitjà de comunicació i que
en tot cas sí que ha de ser coherent.

A mi em sap greu que vostè em retregui els errors que he
comès anteriorment perquè ja els he comès i ja he demanat
disculpes. Si vàrem dir que les obres del Sr. Matas eren
faraòniques i no importava dir-ho perquè bastava veure-les, jo
cada vegada que vostè m’ho digui li tornaré demanar disculpes
i crec que no ho hem tornat fer. Vostè també em retreu altres
temes de si havia de ser imputat o era testimoni..., bé,
corregeixi'm. A mi m’agradaria destacar que intentam, si ens
equivocam, de vegades vostè pot pensar que són errors
intencionats, jo li diré que són errors i si s’equivoquen es
corregeixen. Vostè em diu que Aina Salom va dir un tema
d’una sentència. Ho desconec, vostè digui'm quin tema és i li
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assegur que no hi haurà cap problema perquè les coses siguin
com són, no hi ha cap inconvenient. Precisament el que volem
és que les coses surtin el més bé possible. Em sap greu que em
retregui errors que jo no puc resoldre i a mi m’agradaria que es
fixés un poc més en si recentment estam repetint aquest error,
perquè el tema de Son Espases li vull recordar que el vàrem
explicar..., a la desconnexió no en vàrem parlar perquè no
vàrem arribar a temps, però després va sortir a l’altre
informatiu. 

Escolti, jo li puc dir que no feim aquestes coses
intencionadament. Ens podem equivocar, jo li puc dir que he
patit circumstàncies..., jo mateix he sentit a IB3 Televisió
anomenar una persona, un destacat líder internacional que va
ser a Balears i es va dir un càrrec equivocadament. Ens
equivocam perquè les persones que estan al darrera, cometen
errors com tothom. Es tracta de tenir l’estructura necessària
perquè aquests errors no es produeixin i en tot cas evitar que
mai responguin a la intenció de ningú, ni del director general,
ni del redactor que està fent aquella informació. Per tant, li
agrairia que quan hi hagi un error d’aquestes característiques,
m’ho comuniqui i jo en la mesura que ho puguem resoldre, si
vostè el detecta el migdia, per ventura a l’informatiu del vespre
som a temps a arreglar-ho. M’oferesc perquè aquestes coses no
passin.

A mi em sap greu. Mes d’octubre del 2007, el Sr. Carlos
Delgado i el Sr. Antoni Pastor. Mes de desembre del 2007,
Joan Flaquer, Miquel Ramis i Mabel Cabrer. Mes de gener del
2008, Joan Flaquer i Miquel Ramis. Mes de gener, Joan
Flaquer, Maria Salom, Joan Fageda i Aina Castillo. I mes de
gener Maria Salom. Entre 28 i 31 Mabel Cabrer. I dia 4 de
febrer Esperanza Aguirre. Són persones del Partit Popular que
no han pogut, o no han volgut venir a una invitació del
programa En Obert. Per tant, feim el que podem, nosaltres els
convidam, però si no poden venir, de vegades crec que hauríem
de cercar la fórmula perquè a nivell de producció aquestes
coses no ens passin. Si vostè em diu que volen ser més
presents, nosaltres també, però quan els convidam ens
responguin, o almanco mirin de trobar un substitut o alguna
persona que pugui parlar en el seu lloc. I després si surten a una
portada d’un informatiu, com és el cas de Rosa Estaràs, també
es queixen i no sé com ho hem de fer.

Escolti, jo vaig ser a IB3 aquest diumenge perquè em varen
dir que dissabte la Presidenta del Partit Popular havia fet unes
declaracions dient que li havia caigut un mort i que tots
consideràvem que era un document atractiu i interessant des del
punt de vista periodístic. Coneixent el pati, com diuen, vaig
voler saber si es tractava d’unes imatges que tècnicament es
diuen un robat, o si efectivament es tenia constància d’aquelles
imatges. Vaig pujar fins a Son Bugadelles i em varen mostrar
les imatges i jo vaig poder veure que Rosa Estaràs sabia que
tenia al davant una càmera de televisió que estava...

(Remor de veus)

Sr. Serra, si la Sra. Estaràs té al davant una càmera i no la
veu, li haurem de suggerir que es posi ulleres. Però si té davant
una càmera, a menys d’un metre i mig, sap que té una càmera
de televisió i crec que amb l’experiència política de la Sra.
Estaràs sap que té una càmera. Per tant, vaig voler estar segur

que no estàvem davant d’un programa de càmera oculta
d’aquells que vostès feien. Quan vaig saber que no era així, jo
no vaig posar cap emperò perquè es poguessin treure aquelles
imatges. Encara és hora que jo digui amb quin tema obrim un
informatiu. L’única petició del director general és que els
informatius s’han d’obrir amb temes de Balears, això és tot el
que jo he demanat. Rosa Estaràs no va ser informada..., tot això
que li cont és veritat. Rosa Estaràs no va ser informada per la
delegada de Madrid, perquè la delegada de Madrid va enviar
aquestes imatges el dissabte vespre i la delegada de Madrid no
sabia que el diumenge aquestes imatges sortien. És un error,
però li assegur que no hi va haver cap intenció d’ocultar
imatges ni absolutament res. 

Ara, si..., no li puc explicar molt més. Vull dir, escolti’m, si
la presidenta del Partit Popular diu que li ha caigut un mort
amb el PP jo no puc canviar les declaracions de Rosa Estaràs;
l’únic que puc fer és garantir-me que no estam davant un acte
que surti dels marges de l’ètica periodística, i jo crec que vàrem
fer bé tractant aquella informació amb l’objectivitat i amb la
claredat amb què ho estàvem fent. Però en tot cas entenc que li
pugui molestar però, escolti’m, també surten informacions a
IB3 que no agraden a UM, o al PSOE, o al mateix director
general.

Vull dir que a tots ens toca algun dia alguna notícia que no
ens agrada, i prova d’això, supòs, és que tenim -i són les dades
que també supòs que li volia explicar al Sr. Ribalaiga- els
resultats de l’audiència dels informatius que ens donen, bé,
segons les dades que ens aporta l’empresa que ens fa el
seguiment de les audiències, l’informatiu del migdia, comparat
abans del 24 de setembre i posterior al 24 de setembre, que és
quan vàrem fer la programació tota en català, ha passat d’una
mitjana del 14,1 al 15,4; l’informatiu dels dissabtes i els
diumenges ha passat d’una mitjana del 8,2 a un 10,9; i
l’informatiu dels vespres ha passat d’un 8,1 a un 8,5 entre
setmana i els caps de setmana ha tengut un descens del 7,1 al
6,8. Per tant en termes generals els informatius funcionen més
bé, la qual cosa ens agrada perquè pensam que és el producte
insígnia de la programació d’IB3.

I, Sr. Pastor, vostè m’ha dit..., bon intent amb el telecortijo,
però... Sr. Pastor, perdoni, Sr. Serra, disculpi. Ha fet un bon
intent amb allò del telecortijo; jo li hagués suggerit un més
nostre, que és Ca n'IB3, que quedava com a més simpàtic. Però
de tota manera li vull recordar que intentarem sempre que no
tenguin res a dir quant a la seva presència, que voldríem que
sempre sigui coherent amb l’activitat pública del Partit Popular,
i a mi m’agradaria que, escolti’m, la llista que li he passat no és
un retret, és un oxigen per dir-li: miri, a nosaltres ens hagués
agradat molt que Esperanza Aguirre hi hagués estat, Mariano
Rajoy també em consta que l’hem convidat, i crec que ahir
vespre entrevistàvem Aina Castillo, al final, després de no sé
quants d’intents, ahir vespre hi havia Aina Castillo en el
programa En obert. Vull dir, qualsevol persona que vegi de
manera habitual la programació d’IB3 se n’adonarà que vostès
no tenen cap problema per ser-hi i per donar totes les opinions
que vulguin, i si el tenen per favor els demanaria que quan el
fet es produeixi, que és quan hi ha més capacitat per poder
reaccionar, m’ho diguin i intentarem resoldre-ho.
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I vostè m’ha parlat d’incapacitat per part meva, si per
ventura era incapacitat el tema de la carpa. Idò quant a la meva
possible incapacitat, intent combatre-la dia a dia i em fix molt,
com els mussols, per aprendre’n, i cada vegada ens surten coses
un poquet millor. 

Miri, quant al concepte de producció pròpia i producció
aliena -ho dic per si encara no haurem de parlar d’ignorància-,
és a dir, producció pròpia en televisió és allò que encarrega IB3
i és seu, i com que és seu té els drets i és seu: ho pot vendre, ho
pot passar totes les vegades que vulgui, i comptablement és una
inversió; per tant és interessant perquè no va a despesa.
Producció aliena és allò que és producció pròpia dels altres; per
tant la nostra producció pròpia és per als altres, per a tothom
menys per a IB3; producció aliena són les pelAlícules, les sèries,
tot aquest calaportal. Molt bé. Tota aquesta producció pròpia,
la continuam fent; però quan parlin de pròpia no parlin de
pròpia com el que es fa dins IB3 físicament, perquè pròpia és
tot allò que es fa a les Bahames però paga IB3. 

Per tant nosaltres feim més producció pròpia que abans; el
que no feim és fer més programes dins la casa, i no feim
programes dins la casa perquè el director general té un informe
de riscos laborals que és perillós fer feina dins la carpa. Si
vostès conviden els seus companys del consell d’administració
per forçar el director general, amb un vot unànime de tot el
consell d’administració, perquè es faci feina dins la carpa tot i
l’informe de riscos laborals que desaconsella per motius de
pluja i de vent fer feina dins una carpa provisional que caduca
d’aquí a dos anys la seva construcció i que no valdrà res,
llavors ens ho plantejarem, però mentre jo sigui director
general no vull assumir aquests riscos, si m’ho permet. Per tant
hem fet dos intents de subhasta que, seré franc, hem anat al
preu màxim que podíem vendre el primer pic perquè volíem
cercar tots els ingressos que fossin possibles; una segona
subhasta l’hem treta amb informació a nivell de tot l’Estat
espanyol, i ara continuarem cercant compradors perquè
continuam apostant per producció pròpia però fora de les
instalAlacions d’IB3, perquè al final no eren tantes productores
que feien feina dins aquella carpa, bàsicament era una, que no
tenia plató i se n’hi va posar un. Vull dir que tampoc no és tant,
és un que s’ha quedat sense plató, un plató que està malament.

A la Sra. Marí explicar-li que efectivament tenim... Ah,
perdoni, contestant-li les preguntes que em demanava, les
preguntes de criteris de participació a programes, varen entrar
dins IB3 el dia primer de febrer, amb el registre 279, 80, 81,
82, 83, 84, 85 i 86, i, la resposta, la vàrem enviar ahir amb el
registre de sortida 45. Si vol n’hi contest una perquè la resposta
és molt senzilla, crec recordar que deia si qualcú que no parlava
en català era exclòs d’anar a entrevistes a IB3, o si pel fet de
parlar català no podien sortir a IB3. No. Qualsevol que vegi
IB3 veurà que pot parlar en castellà tothom que vulgui, basta
veure-la. Per tant estiguin tranquils que no és un problema del
castellà.

Sra. Marí, vostè em parlava de les coproduccions amb TV3.
Li vull dir que en feim amb TV3 i amb altres televisions també
dins FORTA; és el cas d’un llargmetratge que es diu El viatge
vertical, que estam fent amb TV3 i amb Canal Sur, per
exemple. També estam parlant amb TV3 -també ho han
d’agafar amb pinces perquè una cosa comença a parlar-se, surt,

i a vegades queda pel camí- d’un documental sobre Anglada
Camarassa, un altre sobre el mite d’Eivissa, un altre sobre els
Ferragut de Nord-Amèrica, un altre sobre matèria prima,
música tradicional a Catalunya, València i les Illes Balears, i
també estam a punt d’emetre, perquè està fet, un documental
que es diu Fantasticus, que es sobre Ramon Llull i és una
coproducció d’IB3 amb TV3. Crec que això ja ho vàrem trobar
signat per l’anterior equip directiu. 

Fidelitzar els professionals. Jo mai, ni el partit que em va
proposar com a director general, no hem parlat d’internalitzar
ningú; és un model pel qual no apostam però forma part d’un
pacte, forma part d’uns acords i és un tema que en tot cas no
competeix al director general arribar a aquest estrat. Mentre el
model que hi ha és el d’externalització, el director general serà
coherent amb ell i el defensarà també perquè hi creu. Tot això
no lleva que vulguem fidelitzar tot el que puguem els
professionals amb IB3 ràdio i televisió, i per això demà signam
la subrogació, perquè volem que sigui quina sigui l’empresa
que vengui a fer els serveis informatius o sigui quina sigui
l’empresa que es faci càrrec dels serveis tècnics, siguin els
professionals que coneixen la casa i que fan feina allà dins i els
que l’espectador identifica els que continuïn fent feina. Per tant
això intentarem garantir-ho per aquest costat.

Pel que fa a les audiències recordaran que jo sempre vaig
dir que era un terreny perillós, perquè les estadístiques sempre
donen per parlar de botelles mig buides i mig plenes.
Efectivament l’audiència va tenir un descens si la comparam
amb el mes anterior, però si la comparam amb l’any anterior el
mateix mes tampoc no era tant. Si comparam producció pròpia
amb producció aliena, miri, tot és molt relatiu; jo li puc dir que
l’audiència que ha aconseguit IB3 aquests mesos de gener,
desembre, amb el futbol són audiències que no s’havien
aconseguit mai. Bé, idò almanco ens ha servit per saber també
quin és el sostre d’audiència que podem tenir, saber de quina
magnitud estam parlant. De tota manera la programació i la
millora de les audiències és un camí de llarg recorregut i anam
pujant poc a poc. Però repetesc, i ho diré sempre, que no és el
nostre principal objectiu. Nosaltres sabem que és important fer
el que feim més enllà que ens vegi molta gent, perquè molta
gent ja pot veure altres productes, i no podem mai competir
amb televisions que tenen un pressupost que multiplica per 100
el nostre perquè al final estam al mateix nivell a la graella de
sortida, que és el comandament a distància. Hi ha una
competència, hi ha una guerra que no guanyarem mai, però n’hi
ha una altra en la qual som hegemònics i aquesta és la que no
podem descuidar: la informació de proximitat, el que passa a
les Illes Balears i la nostra llengua, i amb això hi som i amb
això no fallarem als que han apostat per aquest model de mitjà
de comunicació.

I pel que fa a la Universitat no els ho he volgut anunciar
encara perquè estam en aquesta terra mitja, aquesta fase
mitjana, entre el contracte que hem rescindit amb el COFUC i
estam a punt de tancar un acord amb la Universitat. Els
problemes són bàsicament econòmics perquè volem tenir el
mateix servei per menys doblers, com qualsevol que gestiona
un compte de resultats. Intentam -i això m’agradaria matisar-ho
perquè per ventura va ser mal interpretat per qualcú o el
director general no va parlar prou bé la darrera vegada que vaig
venir a aquesta cambra a parlar dels pressuposts- intentam tenir
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assessors lingüístics, no tant correctors o traductors, com passa
en alguns moments; és a dir, ja hi ha un acord amb l’empresa
que té el servei d’informatius perquè progressivament
s’exigeixi un nivell de català superior al que tenen ara, i aquest
nivell de català que s’exigirà s’exigirà després d’haver ofert les
eines per avançar en el coneixement real de la nostra llengua.
Per tant la primera fase serà atendre el que tenim, el dia a dia
no el podem descuidar, no hem de ser tan irresponsables; la
segona fase serà crear els instruments necessaris de formació
per a tot el personal propi i extern d’IB3; i una tercera fase serà
donar més autonomia als professionals, que se sentin més
segurs perquè hagin tengut la capacitat de poder treballar en la
seva llengua al mateix nivell que alguns ho fan en castellà. Per
tant aquesta és la progressió, intentam en tot cas anar cap aquí
i comptant amb l’aval de la Universitat de les Illes Balears, que
per a nosaltres serà molt important perquè hi creim i creim que
estam en el camí indicat.

Al Sr. Melià crec que també he atès, en el tema de la ràdio,
el que em demanava. El tema del minutatge crec que també ha
quedat prou aclarit que per ventura vàrem entrar dins un terreny
de malentesos entre els membres del consell d’administració,
i per ventura estam en el punt de poder concretar aquest
aspecte, en què parlem d’una distribució de temps en proporció
a l’impacte del moment i coherent amb la seva representació.

I al Sr. Ribalaiga li he comentar que el tema dels doblatges
fets a Balears i en la nostra llengua només tenen un
inconvenient, i és que són més cars perquè els hem de pagar i
els altres vénen de franc, però ho farem. De tota manera el
català no és un problema; tenc una relació de les pelAlícules més
vistes en català que hem fet a IB3 i per exemple li puc parlar
que hem tengut pelAlícules amb una mitjana de 30.000
espectadors; 30.000 espectadors, perquè ho entenguin, és
l’estadi de Son Moix ple i gent per fora, mirant una pelAlícula
en català a través d’IB3.

Quant als informatius també li he de dir aquests bons
resultats que ens estan donant, que són la columna vertebral de
la programació, no ens falla i per tant ens dóna una tranquilAlitat
i una seguretat; sempre es poden anar millorant i de fet hi ha
molts d’aspectes que constantment estam revisant. I pel que fa
a mesures d’estalvi li he de dir que és el nostre malson, el meu
i el del director financer, constantment cercar per on podem
millorar aspectes de finançament i de futur per a IB3; de fet ja
hem aconseguit algunes coses prou importants com que el
Govern de les Illes Balears es farà responsable de les despeses
d’aspectes que eren evidentment responsabilitat del Govern,
amb una estructura des del nostre punt de vista més coherent,
com podria ser el pagament del transport i la distribució del
senyal de TV3, de Canal 9, de Punt 2, totes aquestes televisions
i algunes de locals, que és un aspecte que no competeix a IB3
perquè ja té prou pagar les despeses del seu funcionament, no
té per què pagar les dels altres, i aquesta és una qüestió que el
Govern ha entès i que se’n farà càrrec, i parlam de molts de
doblers. Perquè se’n puguin fer una idea el senyal de Canal 9,
que és en català i en castellà, als ciutadans de les Illes Balears
els costa més de 300.000 euros l’any; per tant aquesta despesa,
si la multipliquen vostès per totes les televisions que hi ha, idò
estam parlant d’unes xifres prou importants.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell, per les seves explicacions. En torn
de rèplica, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Serra per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot ratificar que la
nova... -supòs que llavors tornarà a intervenir el director
general-, Sr. Martorell, li ratific que vostè és a un cortijo
perquè les explicacions que vostè em dóna primer intenta que
siguin dogmàtiques i fer-nos creure coses que jo el que li
deman són valoracions.

Miri, vostè em parla del tema..., em fa una classe de
producció pròpia, aliena i tal. Jo no li parl d’això, li parl de
coherència. És que vostè i tots els grups que li donen suport van
estar parlant just del contrari, és a dir, precisament si algú va
implantar, efectivament, el tema d’externalització, i a més hi
estàvem d’acord, va ser el Partit Popular; jo això no li ho neg,
el que li estic dient és que tots els partits polítics que li donen
suport i que aixequen la mà perquè vostè sigui director general
i unes quantes coses més precisament és la gent que demanava
el contrari, i el que va rebre en aquesta casa el Partit Popular
per instalAlar, en fi, un sistema que enteníem que era el millor,
idò em ratifica vostè que era el bo, m’ho ratifica però amb una
incoherència absoluta i un insult a la intelAligència per part de
tots aquells que en el seu moment varen dir el contrari, i en
aquest moment jo crec que és com per demanar responsabilitats
a tota aquella gent que deia aquelles coses que avui per avui no
dóna suport. Ja hi estam acostumats, podem citar Son Espases
i altres qüestions que jo crec que són més que evidents i que
han demostrat aquesta absoluta incoherència que fa que avui en
dia, en fi, es constati.

La qüestió és com s’aplica. Miri, quan vostè em diu que...,
em cita un conjunt d’empreses; a qui està dient que no és vera
és al sindicat de periodistes. Jo li he llegit el comunitat del
sindicat. Ara li puc donar la meva opinió, si vol. Li he llegit el
sindicat. Per tant jo crec que el sindicat es doni per alAludit com
correspongui del que vostè diu, els està fent mentiders. Bé, idò
llavors ells hauran de respondre com correspongui, jo només li
diré que hi estic d’acord, precisament, amb això que diu aquí,
i hi estic d’acord perquè si anàssim a rascar, d’aquest conjunt
de 25 empreses que vostè m’ha dit, qui és el capital social, i qui
és l’amo, i qui..., clar, és que molt fàcil, no faci demagògia.
Vostè no em citi el nom de les empreses i el nombre
d’empreses. Jo demà en puc crear cinc, si vol, però donarà la
casualitat que l’amo d’aquesta empresa som jo.

I tampoc no em faci més demagògia amb una altra qüestió:
vostè no ha fet cap esforç, ni un sol esforç, que per cert l’hi
reclamaven els partits que li donen suport i vostè mateix, de
crear un espai per intentar que aquells que no tenen un estudi
efectivament el puguin tenir perquè, miri, justament la
participació i la dinamització de la indústria passa perquè
tenguin instalAlacions adequades. Hi ha empreses petits, potser,
amb bones idees que no tenen aquestes instalAlacions. No fer
això és condemnar aquestes empreses a no tenir cap
oportunitat, que és exactament el que està fent vostè. Per tant
no en doni classes, per favor, del que és producció pròpia,
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aliena i aquestes qüestions. Vostè entenc que intentarà
ridiculitzar aquesta qüestió però no fa absolutament res perquè
aquestes empreses puguin tenir aquesta oportunitat, i d’aquí
aquesta concentració de capitals i aquesta concentració d’amos
de cadascuna de les empreses que vostè subcontracta.

Vostè m’ha parlat poc d’audiència, no li interessa. Ho
entenc. Miri, es va reduir al 50% en el seu moment. Ara ha de
dir permanentment que no li interessa, que...; però miri, dóna
la casualitat que les coses s’han de mesurar per rendibilitat i
hem de saber a qui dóna servei. Qualsevol altre servei del
Govern de les Illes Balears que arribi a dues o tres persones i
suposi una despesa extraordinària, idò vostè em qüestionaria la
seva utilitat. Jo en aquest cortijo que vostè té idò potser pateix
que s’adreça a un conjunt molt petit de persones i que és
incapaç d’arribar al conjunt de la població, i per tant el servei
que vostè fa és per a molt poqueta gent, cada dia menys, i vostè
està arribant a entre un 4 i un 4,5%, quan nosaltres arribàvem
a prop d’un 8%.

I miri, tampoc no m’ho compari amb un any abans, no
insulti la meva intelAligència, per favor, perquè miri, vostè no
m’ho pot comparar amb un any abans perquè és quan va néixer
la televisió. Entenc que vostè es compara amb les dades de
quan va néixer la televisió, que no és altra cosa que reconèixer
l’èxit del Partit Popular en la seva implementació en una
situació tremendament complicada com és crear un mitjà públic
a les Illes Balears. No m’insulti, és a dir, trob que s’està
excedint en la seva anàlisi. I per suposat s’està excedint ben
igual que quan s’excedeix fent alAlusions al fet que “una vegada
que treim en portada la presidenta del Partit Popular, no es
queixi”. Miri, també li parlaria de la qualitat del que treuen, i
li podria treure quines comentaris treuen de cada qüestió, i si
això és l’exemple de treure en portada i de donar la
representativitat que pertoca al Partit Popular vostè ha quedat
declarat amb les seves pròpies..., ha quedat retratat amb les
seves pròpies intervencions, amb els seus propis comentaris.
Per tant vostè fa befa de tot això, a vostè no li interessa aquesta
qüestió, vostè entén que és una satisfacció enorme per al Partit
Popular que ens treguin en portada amb unes imatges que
efectivament es podia detectar que hi havia una càmera davant
però que en cap moment no varen ser contrastades. Vostè ha
obviat una dada important: la mateixa persona que va
enregistrar això va ser la mateixa persona que va fer l’entrevista
l’endemà a la Sra. Estaràs. Per tant no em digui que no és
possible, que hi ha hagut una pèrdua de dades, que no se n’ha
pogut avenir d’aquesta qüestió.

I quan li parl d’incompetència permeti’m que sí, jo crec que
vostè ve aquí a demanar perdó de moltes coses, però es repeteix
permanentment amb la mateixa problemàtica. Jo no sé si vostè
el que fa és rentar-me la cara, cada vegada que ve em demana
això, cada vegada vostè ve aquí a demanar disculpes, el que
fa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha esgotat el seu temps. Vagi acabant, per favor.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Li deman un poquet de la
seva generositat just per acabar la meva intervenció i per dir
que vostè el que fa és rentar-me la cara cada vegada que ve a
demanar disculpes, i l’únic que fa és dir..., lliurar-se dels
comentaris que li puguem fer nosaltres i no parlar de diverses
qüestions que jo crec que són importants. 

Primer de tot parlava també de la qüestió pressupostària,
esmentada per tots, una gestió pressupostària que també s’ha de
diferenciar en un moment de creació d’un canal i en un moment
de gestió d’un canal. Vostè de moment ja s’ha evitat el
patiment de la creació del canal i ara està en un moment de
gestió; però és que ha renunciat al pla d’equilibri que va
proposar el Partit Popular, ha renunciat a ell, ha creat un canal
internacional que li ha costat no s’ha dit què, encara. Vostè no
ens ha dit tampoc què li ha costat el futbol ni què ha estat
negociant amb La Sexta ni què està negociant tampoc amb la
FORTA i què li costa això; seria capaç de passar-nos una
relació d’aquestes factures? Encara jo pens que és una pregunta
que vostè avui ens hauria d’atendre, molt important. 

I per suposat també quan parlam del català, miri, vostè
s’atreveix a parlar de la llengua pròpia de les nostres illes, allò
que ens pareix realment positiu perquè nosaltres amb aquesta
part sí que hi estam d’acord, però vostè el que està fent és
agafar productes de fora...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, supera gairebé..., arribam al 50% més de
generositat, eh?

EL SR. SERRA I TORRES:

Bé, Sr. President. Agafar productes de fora és l’únic que fa.

Gràcies, Sr. President, i disculpi el meu retard.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Mixt en torn de
rèplica la Sra. Marí té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, president, només just dos minuts, i per dirigir-me al
Grup Popular. Li agrairia, per favor, que per respecte a la
nostra llengua, aquesta llengua que a vegades té nom i a
vegades no té nom, però per respecte a aquesta llengua no usi
més el terme aquest de cortijo, vull dir...

EL SR. SERRA I TORRES:

Em sembla, president, que no es pot adreçar a un altre
partit. Em sembla que ha de fer una intervenció adreçada a la
Mesa.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, el Reglament no diu exactament això, però (...)
Sra. Marí faci la seva intervenció d’una forma més genèrica.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Correcte. Només era pensant en el respecte a aquesta
cambra i a la llengua catalana, que és la llengua oficial i que
per tant, per respecte a totes les modalitats o a la llengua,
agrairia una mica més de correcció lingüística als representants
d’aquesta cambra, perquè al cap i a la fi llavors quedam tots
una mica, diríem, retratats d’aquesta, diríem, incompetència
lingüística, entre pollos i cortijos, i no crec que això beneficiï
per a res aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula ara, en torn de rèplica, el
Sr. Melià per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Constatam que estam d’acord amb
aquestes línies que se’ns explicaven de la ràdio. Consideram
que a la ràdio s’ha de potenciar la informació per damunt de
l’entreteniment. I també coincidim en el fet que els resums
informatius s’han de potenciar, aquests resums informatius de
cada hora exacta; són massa breus i consideram que
efectivament s’haurien d’allargar en el sentit de posar-hi més
notícies i condensar més notícies en aquests resums
informatius.

En relació a la indústria pròpia, a la programació pròpia,
crec que les explicacions han estat molt clares i molt diàfanes.
És evident -ho hem dit a la primera intervenció- que IB3 està
potenciant la indústria pròpia, dinamitzant aquesta indústria
pròpia i evidentment ho fa amb un model televisiu que des del
nostre grup parlamentari, tot i que aixecam la mà i hi donam
suport, tampoc no hem posat en dubte. Per tant estam satisfets
dels resultats que s’estan obtenint i d’aquesta programació
pròpia.

I en tercer terme també ens han resultat molt aclaridores les
explicacions en relació als criteris informatius i periodístics que
s’estan aplicant a l’hora de reflectir les propostes dels diferents
partits polítics que conformen la pluralitat política i ideològica
de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista, en
torn de rèplica té la paraula el Sr. Ribalaiga per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser molt breu. Jo celebr
que el Reglament no em permeti adreçar-me a altres partits,
perquè no trobaria les paraules adequades.

Miri, Sr. Director General, satisfer els partits polítics quan
surten a la televisió és molt difícil, perquè tots els partits
polítics ens miram molt el llombrígol, quan sortim a la
televisió, i volem sortir molta estona i en primer pla, si pot ser,
però satisfer el Partit Popular és impossible, ho sàpiga segur, ja.
Nosaltres fa setmanes que negociam que els dirigents tenguin
una entrevista o tenguin un debat a televisió i no hi ha manera
de posar-nos d’acord, és impossible. Per tant oblidi-se’n,
d’aquest tema, no és la seva missió satisfer un partit en concret,
no és la seva missió. La seva missió és donar uns informatius
adequats, oferir una bona comunicació als nostres ciutadans i
tirar endavant amb aquest projecte que vostè ens ha explicat.

Amb els informes de riscos laborals jo li aconsell que no hi
jugui perquè pot acabar a la presó. Per tant si té aquest informe
faci-li cas. 

Quant a la producció pròpia crec que si ha augmentat és un
bon camí, perquè la producció pròpia no només és tenir un
control més acurat del que es fa, sinó que a més ens permet
també tenir recursos econòmics perquè la pot vendre o la pot
llogar, i açò és bo. 

I finalment, bé, si l’han qualificat aquí de tenir un
telecortijo, jo diria que hi ha altres coses que es poden
qualificar amb paraules com qué hay de lo mío. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. 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. És molt divertida la paraula cortijo;
el que em sap greu és que no és nostra i que no sé si el creuran,
si els mitjans de comunicació demà li posen els titulars, que és
el que vostè cerca. Per tant..., sobretot dir-li que no traurem el
PP perquè vostè estigui content, que m’agradaria molt,
sincerament, vostè i els seus companys i els membres del
consell d’administració, amb els quals tenc un contacte també
periòdic. Jo crec que els traurem en funció del que facin i que
el que facin sigui notable, i si fan més coses els assegur que
sortiran més, i si en fan menys sortiran menys, perquè el criteri
que aplicam és el criteri purament periodístic, i jo crec que està
en consonància, en coherència amb el que són cadascú dels que
surten i crec que més o menys està proporcionat amb el que surt
a altres mitjans de comunicació. 

Per tant jo estic molt tranquil en aquest aspecte perquè feim
una feina purament professional, sota els criteris de la directora
d’informatius, que no és aquí perquè està fent l’informatiu del
migdia, i sota els criteris dels set editors més els dos que
incorporam, que són els que diuen què és notícia i què no és
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notícia. I molts dels editors que hi ha els varen posar vostès.
Per tant estic molt tranquil, crec que n’hi ha per a tots, i a més
hi ha tant d’informatius i tantes hores que podem sortir tots les
vegades que vulguem. I poden fer moltes coses que, com més
en facin, més sortiran, li ho garantesc, però no és el meu
objectiu que surtin més perquè estiguin més contents ni tampoc
és el meu objectiu que surtin uns altres. L’objectiu és que la
gent que paga els seus impostos, que li costa molt aquesta
televisió, quan s’assegui davant el televisor sàpiga el que està
passant a les Illes Balears i no tengui en cap moment la
sensació que li estan prenent el pèl. Això és el que intentam i
en això deixarem moltíssims esforços de feina i de doblers.

Quant a l’externalització, estic content que vegi..., cregui’m
que no he parlat jo mai d’altre model que no sigui el de
l’externalització, que vull ser coherent i que en tot cas el que hi
ha són contractes signats per vostès, vull dir que jo tampoc no
ho podria canviar molt perquè són contractes que estan fets i a
alguns els queden un any i busques per davant, però hi crec.
No, no, ho constat com un fet de dir que encara que jo volgués
canviar-ho són contractes que hi són, però, seriosament, que
tant els dos contractes grossos, que són el de Salom com el de
SBT, li puc dir que jo hi crec i a més vull aprofitar l’oportunitat
avui que som al Parlament per dir que IB3 està satisfeta amb el
servei que presten ambdues empreses, tot i els problemes que
hagin pogut ocasionar quant a mobilitzacions i reivindicacions
i pintades i queixes i demés; això no ha anat en perjudici de la
feina que han fet, que ha estat correcta, i a part de les
incidències lògiques que es produeixen el servei que presten les
empreses és excelAlent i se les ha de felicitar. Que no és un
retret, que són contractes fets i em pareix molt correcte.

Si nosaltres haguéssim arribat i ens haguéssim trobat que
acabava el contracte, amb el contracte de Salom i de SBT
haguéssim tengut vertaders problemes perquè són contractes de
gran envergadura i és un problema. Vull dir que moure una
plantilla que deu afectar aproximadament..., entre 500 i 1.000
persones, perquè, no ho sé, entre subcontractades i demés, no
és una cosa..., hagués estat un problema greu que haguéssim
hagut de fer canvis en aquest aspecte perquè hagués
desestabilitzat. I per tant nosaltres el que volem és consolidar
això i que aquestes persones estiguin vinculades sempre, sota
la seva voluntat, a IB3 encara que canviï l’empresa contractista.

Pel que fa a les productores jo li insistesc que si vol després
les hi facilitaré perquè les vegi, però crec que no he de fer
publicitat a la Cambra de quines són les productores, però són
productores que per ventura, pel que vostè em diu de la raó
social i dels socis, pot ser que en alguna coincideixi, però
alguna vol dir una o dues, tres, si m’apura, però no de les 25
que tenim en marxa. Com a dada vostè sap que hem signat un
conveni amb l’APAIB, Associació de Productores de les Illes
Balears, que dels 250.000 euros que tenia assignats
anteriorment hem augmentat a 500.000 euros, és a dir, hi ha el
compromís de la Direcció General d’IB3, el compromís signat,
que invertirem en producció pròpia 500.000 euros a través
d’ells. Per tant estam fent una cosa molt més àmplia.

I hi ha un altre plató, dins IB3, bé, n’hi ha dos més i hi ha
el plató virtual. Dels dos més un està dedicat a informatius,
exclusivament, i l’altre està dedicat a tres programes: Caires,
En Obert i Joc i Gols, que són programes vinculats a

informació; no tots els fa l’empresa concessionària dels
informatius però són programes que tenen un altre tractament,
formats diferents relacionats amb la informació, els esports i la
informació. Per això els feim allà dins. 

Però després queda un tercer plató, que és el virtual, que és
on fan feina altres productores que fan programes i fan serveis
les nostres instalAlacions. Vull dir que tampoc no deixam de
tenir esment a la possibilitat que qualcú que vulgui fer una
programa, tengui una petita productora i no tengui un plató,
també el pot fer. A més en televisió no tots els productes
necessiten un plató, hi ha molts de programes, molts de la
graella, avui, actual d’IB3 que no tenen plató. Tant de bo els
poguéssim fer tots, perquè el plató no té més que costos afegits.
Si un compra un plató és perquè espera que sigui més atractiu,
però des del punt de vista econòmic és molt millor no fer
programes amb plató perquè t’estalvies unes despeses molt
important. Per tant tenim el tema de la..., hi ha un plató on hi ha
productores que fan programes allà dins, ocasionalment, perquè
tenguin l’oportunitat, si no tenen un lloc on fer-la, i està
condicionat al fet que hagin de menester unes instalAlacions;
puntualment són dos programes o tres, el d’Illes de cinema i el
de..., i un altre que es fa dins el plató virtual, que el virtual
també té menys costos de producció que un plató normal i
corrent perquè, quant a decorat, hi ha un estalvi important.

Les audiències. Jo no me n’amag, vull dir, és que jo vull fer
audiència amb el que faig, perquè fer audiències amb una altra
cosa a mi no m’estimula gens, vull dir que audiències amb
segons què no té cap mèrit. A mi m’agradaria fer bones
audiències amb la televisió que estam fent i això és el que
farem. Per tant a mi no em serveix de res una audiència amb un
serial sud-americà, jo trob que no té cap mèrit, la veritat. Si a
qualcú li agrada... Però és que ens hauríem de relaxar en aquest
sentit; escolti’m, hi havia un model que tenia coses molt bones
i que tenia uns objectius, i degués ser coherent i jo no li ho
discutesc; vostès feien un model coherent amb la seva intenció
i permetin-nos que nosaltres també facem el nostre, perquè el
que feim tampoc no és una cosa..., no hem perdut el seny, no
hem perdut el nord, estam fent una cosa coherent, amb uns
objectius. 

Que no té audiència?, que no té l’audiència que tenia abans?
Cert, però posats a donar lliçons d’audiència vostès no han
aconseguit mai l’audiència que hem aconseguit nosaltres,
perquè el seu programa més vist tenia 100.000 espectadors, i el
nostre n’ha fet 172.000. Vull dir que l’actual director general
ja ha fet quatre programes que s’han vist més que el seu més
vist. Per tant, posats a donar lliçons també puc donar jo les
meves. Aquí cada vegada que vostè em digui “la meva es veu
més”, jo li diré “idò vostè no ha fet el que jo he fet”, i així ens
(...) tota la vida, perquè nosaltres hem fet amb una
retransmissió d’un correfoc a Palma 62.000 espectadors de
mitjana, i vostès, la seva pelAlícula més vista, que va ser Troya,
que en vàrem haver de beure, de Troya, i era en castellà, que no
tenc res a dir però almanco sí que arriba a un públic molt més
ampli, en varen aconseguir 82.000 tot en gros, no es pensi, no
tiri coets. Bé, idò, tira-tira.
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Clar, des del punt de vista del temps tampoc no podrem
comparar mai l’anterior gestió amb l’actual, no és vera? Idò si
no la podem comparar no la comparem, i si volen comparar-la
constantment jo li trauré dades que deixaran en evidència que
les seves tampoc no eren per amollar coets. 

Les nostres dades són les que són. El nostre objectiu no és
l’audiència. Nosaltres no anam a cercar l’audiència; ho dic
avui, ahir, demà, ho diré en el futur. Mai el nostre primer
objectiu no serà l’audiència, mai no ens mourem per criteris
d’audiència; sempre ens agradarà l’audiència, sempre ens
estimularà, sempre ens satisfarà, però tenim un altre objectiu,
que és fer la televisió pròpia de les Illes Balears i que es vegi.
I no volem tudar els doblers. Els nostres informatius es veuen
més que abans, escolti. Bé, tenim alguna cosa positiva, hauríem
d’anar... Clar!, i aquest senyor i tots aquests i els que no veu,
cada dia fan una feinada per millorar-la.

I no es veu menys IB3 que abans, es veu diferent.

(Intervenció inaudible)

Exacte. Escolti’m, és que tenim puntes d’audiència que
vostès no han tengut mai. Vostès no han ajuntat mai 250.000
persones davant del televisor per veure IB3; nosaltres sí, i ho
hem fet quatre vegades. 

I l’informatiu més vist de la història d’IB3 no l’han fet
vostès, l’hem fet nosaltres. Vull dir que els seus informatius no
es veien perquè no es creien; els nostres es creuen, tot i que és
un cortijo, miri per on, “cortico”, haurem de dir, perquè la jota
és un fonema que no tenim incorporat a la nostra llengua. 

Per tant intentarem que ca n’IB3 sigui una casa oberta per
a tothom, que tothom s’hi senti còmode, i qui tengui res a dir
tengui la possibilitat de fer-nos arribar les seves queixes, i li
assegur que volem que no tengui res a dir d’IB3, volem oferir-li
aquesta via de comunicació, i li assegur que està convidat vostè
a venir a sopar i a dinar i a fer totes les bauxes que vulgui a ca
n’IB3.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’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 l’acompanyen.

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