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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. No.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 1904/08, 1905/08, 1906/08, 1907/08,
1908/08, 1909/08, 1926/08, 1927/08, 1928/08 i 1929/08. 

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de la
Sra. Xisca Jaume, directora de Gabinet, la Sra. Joana Maria
March, directora de Relacions Institucionals, el Sr. José Antonio
Garcia, director Econòmic Financer, la Sra. Catalina Sitjar,
directora d’IB3 Ràdio, el Sr. Maties Salom, director adjunt, i el
Sr. Antoni Capellà, director adjunt.

Abans d’entrar estrictament en l’ordre del dia, permetin-me
que els recordi, sobretot als que s’incorporen a aquesta comissió
per primera vegada en torn de preguntes, que el funcionament
de la formulació de preguntes a aquesta comissió es regeix pel
que estableix la Resolució de Presidència de 2 de febrer de
2005. Aquest procediment és diferent al de les altres comissions
parlamentàries. Així, per a cada pregunta, el temps fixat és de
deu minuts, incloent la formulació de la pregunta, la resposta,
la rèplica i la contrarèplica. És a dir, que el diputat que formula
la pregunta compta amb cinc minuts per formular la pregunta i
per a la rèplica, en total, així mateix el director general també
compta amb cinc minuts per a la resposta i per a la
contrarèplica, deu minuts en total.

1) Pregunta RGE núm. 1904/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa dels programes d'IB3 televisió de
producció aliena.

Recordat això, passam a la primera pregunta, RGE núm.
1904/08, relativa a despesa dels programes d’IB3 Televisió de
producció aliena, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra i Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada
en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, li puc aportar les dades del
cost dels programes de producció aliena que tenim de l’any
2006 i 2007, perquè per a les dades del 2008 hauríem d’establir
un criteri per calcular la producció aliena perquè part d’aquesta
producció aliena pot estar adquirida amb anterioritat i forma
part d’una inversió que encara està per amortitzar. Com vostè
sap, però, a vegades les sèries, les pelAlícules, es contracten per
a més d’una emissió, i és difícil saber ara mateix o poder
calcular, el nivell comptable, el valor o el preu que tendria
aquell producte que encara tenim per emetre. Sí que li he duit,
però, els costos que ha tengut la producció aliena, recordem que
producció aliena és tot allò que han fet altres productores i a les
quals es compren els drets d’emissió, vull dir, que no ha estat
feta per nosaltres directament, no ha estat feta per encàrrec i per
tant, disposam de drets per a la seva emissió, i li duc les dades
dels anys 2006 i 2007.

L’any 2006 el cost de la producció aliena és de 5.266.813,97
euros, dividit perquè hem intentat fraccionar-ho per poder-ho
ilAlustrar un poc més o perquè vostès tenguin més informació, en
el capítol de sèries es va gastar 1.163.209,03 euros, en
pelAlícules 1.355.860,84 euros i en sèries d’animació infantil
2.747.744,10 euros.

L’any 2007, per ventura, imagín que perquè la segona meitat
del 2007 ja apostàrem més per producció pròpia i no tant per
aliena o perquè el canvi en la direcció general i el canvi en els
equips ens va tenir temporalment fora del mercat de compra de
drets de producció aliena, l’import total que es va gastar en
aquest concepte és de 4.714.061,93 euros i per capítols, en
sèries de ficció, 709.308,84 euros, en pelAlícules 1.297.611,82
euros i en animació infantil, 1.032.487 euros. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:
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En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

A mi, francament, m’estranya que del 2008 -i així ho vam
constatar- no hi hagi un càlcul, entre altres coses perquè es fan
pressupostos, i els pressupostos se solen fer també per preveure
una despesa relacionada amb un tipus de programació o un altre.
Crec que han passat ja tres mesos pràcticament de l’exercici
2008, entenc que des del novembre aproximadament es
comencen a elaborar els pressupostos i m’estranya, ja dic com
a qüestió curiosa, que no es tenguin càlculs, en fi, aproximats de
l’any 2008. 

En tot cas, es veu també i es constata que la producció aliena
anava minvant d’un any cap a l’altre, també es constata un fet
-que després vull relacionar amb altres qüestions a les preguntes
posteriors- que és que, evidentment, quan es va posar en marxa
IB3 es va haver de fer un esforç important per posar-la en
marxa, això passa també per a la contractació d’una sèrie de
productes i, posteriorment, aquests preus, aquestes quantitats
van baixant en el temps. Això suposa, per tant, anar equilibrant
un pressupost que no sabem i no podem avaluar si continua o no
continua amb aquesta evolució el 2008, perquè no podem tenir
aquestes dades. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, en torn de contrarèplica, si vol la paraula el Sr.
Martorell.

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

Sí, per ventura, a mi també, per poder contestar un poc
millor, m’ajudaria que, si en lloc de demanar-me quin és el cost
dels programes, m’hagués demanat quin és el pressupost, per
ventura, li ho hauria pogut dir; i si m’hagués demanat,
exactament, que volia el pressupost d’enguany o de quin any
volia el cost, també li ho hauria pogut dir. Moltes gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 1905/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa dels programes de producció pròpia
d'IB3 televisió.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 1905/08, relativa a despesa de programes de
producció pròpia d’IB3 Televisió té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que avui té l’oportunitat
el Sr. Director d’IB3 d’exposar-nos tantes qüestions com vulgui,
fins i tot, si ho estima oportú, aportar alguna informació que
sigui d’utilitat per a aquesta cambra i per al control pertinent de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, crec que és
un bon moment per presentar aquesta informació. En tot cas,
constatam l’absència d’informació quant al 2008. Per tant,
dubtam d’una planificació adequada d’aquest any, si no sabem
quines despeses tenim, difícilment podem saber cap on anam.
En tot cas, si es considera oportú aportar algun tipus
d’informació, tenim tot el dret i  l’oportunitat perquè avui es
presenti tanta informació com sigui necessària. 

En tot cas, la segona pregunta RGE núm. 1905/08 queda
formulada també en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. També li podré contestar la dada que
hem aconseguit, que és poder saber quin és el cost dels
programes de producció pròpia que hem fet l’any 2007 i el 2008
perquè el cost dels programes que té actualment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra,...

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

Jo li diré el 2006 i el 2007, tenc les dades del 2006 i del
2007 sobre quin és el cost de la producció pròpia d’IB3
Televisió. De totes maneres també li puc dir que les dues
partides més importants, que són la d’informatius i la d’esports,
són molt semblants a la que serà el 2008 perquè són contractes
que estan en vigor i són contractes dels serveis informatius.
Quant a les sèries i programes de producció pròpia és una xifra
que respondria, per ventura, al pressupost que ens hem marcat,
però que també ve condicionada pels ingressos publicitaris, és
a dir, si tenim més ingressos publicitaris, per ventura, podrem
fer més producció pròpia i és una xifra que fluctua. Per tant, li
podria dir, li podré dir en acabar l’any, quin ha estat el cost de
producció pròpia que haurem tengut el 2008 o li podria dir a
mitjan any quin ha estat el cost de producció pròpia d’aquest
mig any.

El que passa és que, per calcular la producció pròpia,
hauríem d’establir un criteri si hem de calcular el que val la
graella en aquest moment, un dia, una setmana, els contractes
que tenim firmats..., perquè, per exemple, avui estam
contractant programes que s’emetran el mes de setembre, cosa
que no vàrem poder fer a l’inici d’aquesta legislatura, i avui, per
exemple, estam emetent programes que han estat computats a
l’exercici de l’any anterior. Perquè es faci una idea, la forquilla
quant al que significa contractació i producció és molt ampla
perquè no és el mateix la data de contractació del producte a la
seva emissió o a la seva amortització.

Li puc dir, per exemple, que quant al capítol d’informatius
l’any 2006 el cost va ser de 14.187.412,62 euros i l’any 2007 va



48 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 4 / 13 de març del 2008 

 

ser de 15.949.703,86 euros. Imagín que aquest augment respon
a dos criteris: un, nosaltres apostarem per donar més informació
o sigui més recursos als serveis informatius, i dos, que l’any
2007 hi va haver unes eleccions autonòmiques que tenen un
sobrecost en aquest servei.

Pel que fa al capítol d’esports, l’any 2006 es varen gastar
5.739.846,98 euros i el 2007 5.286.030,49 euros. La resta, que
supòs que també és a aquest calaix de sastre on hi restaria tota
la producció pròpia -sèries, programes de producció pròpia-
l’any 2006 va ser de 26.642.644,55 euros i l’any 2007 de
30.334.286,59 euros.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Bé, he de lamentar en tot cas de nou i com a tònica veig que
habitual que ens trobam amb una absència de dades d’aquest
any 2008 francament sorprenent, perquè si d’alguna cosa ha
presumit, precisament, ja no només des de l’ens públic de
Radiotelevisió a les Illes Balears, en representació seva el
mateix director general en diverses ocasions en aquesta mateixa
cambra, sinó també el mateix Govern de les Illes Balears, era de
dues línies que considerava importants el Govern, diríem, “mai
més no passarà que el Govern no aposti per la indústria
audiovisual, que no aposti per a la producció pròpia; la feina
que s’ha fet a IB3, la gestió del Partit Popular, va ser pèssima”.

Bé, jo no sé com he de valorar la seva gestió perquè no tenc
oportunitat de valorar-la. El 2007, vostè constata dos fets, crec
que preocupants. Un, quan deia que no s’havia apostat per  la
producció pròpia, idò, va faltar a la veritat perquè està parlant
de 26.642 mil euros, en el seu moment, el 2006, en un moment
d’inici d’IB3 i a més de 30 milions l’any 2007, crec que això no
és una aposta petita per part de la gestió del Partit Popular. Una
gestió que vostè va heretar i a la qual simplement ha donat
continuïtat i arriba avui a aquesta cambra sense poder-nos dir
què gasta IB3 l’any 2008, a dia d’avui, en la seva graella. 

Jo no sé el criteri que vostè ha triat, li propòs que ens en
proposi tants com vulgui, ens en pot proposar tants com vulgui,
però proposi’n un, perquè ens ha exposat tota una sèrie de
sistemes a través de la graella, a través del cost de programes,...,
triï’n un i el debatrem. Jo n’hi podria proposar un, que és el de
programes contractats, que és el més normal, el cost de graella
és una altra qüestió. El cost de graella és què costa un espai en
funció d’un càlcul que vostès fan de consum de recursos a cada
moment d’aquest canal.

Jo li deman, especialment, què està vostè invertint en
producció pròpia perquè els seus socis en diverses ocasions, si
per alguna cosa criticaven a l’IB3 del Partit Popular era per
aquesta qüestió i perquè de manera comparada amb la producció
aliena, idò, hi havia una diferència constatable que anava a
favor de la producció aliena. Jo vull constatar dues coses, una,
la gestió del Partit Popular no degué ser tan dolenta si invertia
26 i posteriorment 30 milions d’euros en aquesta producció
pròpia, i dos, no devia ser tan dolenta si, precisament, vostè ha

mantingut bastants d’aquestes quantitats quant a informatius i
també quant a l’àrea d’esports, que, per cert, en el seu cas baixa.
L’any 2007 vostè ha anat retallant, l’àrea d’esports que és una
àrea que, precisament, quant a audiència, és la que més
audiència li dóna. No sé si això té cap tipus d’incidència.

I ha destapat un tema fonamental, crec que molt important,
que és que la producció pròpia depèn directament, entre altres
coses, dels ingressos publicitaris, si volgués també aclarir-nos
aquesta qüestió, aquesta vinculació d’una qüestió a l’altra i
d’aquesta vinculació d’ingressos publicitaris, de com estan avui
i com influeixen cap a la producció pròpia també li agrairíem.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Ara, en torn de contrarèplica pot
intervenir el Sr. Martorell.

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

Jo no sé si no m’escolta, si no m’explic bé o si no entén el
que jo li dic, perquè les dades que li he donat són les que ja
tenim computades. Jo no puc saber enguany com acabarà perquè
acabam de començar i ja li he explicat que és mal de fer dur els
comptes de segons quines dades perquè, per exemple, avui
estam emetent sèries que vostès varen contractar, per tant, és
una despesa feta en el seu moment, però que avui s’està
amortitzant.

Li diré la dada resumida en la pregunta anterior i la d’ara.
Del 2007, del qual compartim gestió, la meitat dels mèrits són
seus i la meitat dels mèrits són nostres, li diré que el 2007 vàrem
reduir la despesa en producció aliena respecte del 2006 i que el
2007 hem augmentat la despesa en producció pròpia respecte
del 2006. No li puc dir res més. Si no ho entén li puc fer en un
gràfic. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Martorell?

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

Sí, gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 1906/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa dels programes esportius d'IB3 televisió.

EL SR. PRESIDENT:
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Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 1906/06, relativa a despesa dels programes esportius
d’IB3 Televisió, té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Constatam una vegada més, i per
segona ocasió en aquesta cambra en el dia d’avui, que no tenim
cap dada del 2008 i, per tant, no sabem què estan gastant a IB3
en producció pròpia i en producció aliena, les dues qüestions
fonamentals del que es divideix, la gestió d’un canal públic o un
canal privat de televisió, en aquest cas específic, el que no deixa
de ser preocupant perquè, miri, vostè pot parlar de quan es va
comprar, i això és una despesa, o del cost que li suposa a vostè
l’emissió, li deix que triï el que vulgui, però digui-me’n un i
digui’m avui què estan costant les coses perquè vostè el que fa
és no contestar. Potser la meva capacitat d’entendre és limitada,
però li puc assegurar que amb la informació que vostè em dóna
encara serà més limitada perquè no tendré opció a tenir cap dada
per valorar el que ens espera quant a producció pròpia i a
producció aliena l’any 2008. Em vol dir que en el primer
trimestre de l’any vostè no sap què costen aquestes qüestions?
Em costa saber-ho, però si en tot cas vostè no ho sap, encara em
preocupa molt més la qüestió. 

Per altra banda, vostè parla que vam compartir mèrits l’any
2007 quan a la gestió d’IB3, mèrits o demèrits . Miri, és que
vostè m’està dient que li va costar el mateix i que incrementa
algunes qüestions com són els informatius, sobretot de cara al
2008, i el que no em diu és que entremig l’audiència es parteix
per la meitat. Llavors, permeti’m que digui que la nostra època
va ser de mèrits i la seva de demèrits.

En tot cas, la següent pregunta que és la RGE núm. 1906/08
queda formulada també en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar la pregunta, té la paraula el Sr. Antoni
Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Si hem de tenir aquesta competició
durant tres anys, de si ho varen fer millor vostès que nosaltres,
crec que no acabarem mai, però, vaja, podem jugar a això com
si fos una partida de ping-pong, ja li vaig dir que per cada dada
que vostè em tregui, jo n’hi treuré una altra, però si és la tècnica
la podem practicar, ens entretindrem.

La veritat és que la pregunta de quin és el cost de la
programació de futbol a IB3 per a nosaltres requereix més
concreció, perquè no sabem aquí si hem d’incloure els
contractes de patrocini al Mallorca, si hem d’incloure els
patrocinis als equips de futbol, si hem d’incloure aquí les
despeses de producció de les retransmissions dels partits. No em
queda clar quina és la pregunta i, intentant entendre-la, li duc
una sèrie de dades que estic segur que no li bastaran, però li
assegur que són les que jo he intentat aportar-li.

L’any 2006 i ..., del 2008 tenc poc perquè efectivament
encara no les tenim, em sap greu, vull dir..., és com és. L’any
2006, els capítols que hem intentat trobar, en drets per a
retransmissions esportives hi ha 288.072,73 euros i la lliga de
futbol professional 1.566.145,93, és a dir, un total de
1.832.218,66 euros. L’any 2007 vàrem signar acords amb la
lliga de futbol professional de 156.518 euros, drets per a
retransmissions esportives 122.000 euros, un total de 278.518
euros.

Després hi ha una altra partida que és el conveni que hem fet
amb Mediapro per a la retransmissió dels partits de primera
divisió de l’any 2007 i 2008 i no li donaré la xifra, en principi,
perquè hi ha una clàusula de confidencialitat que ens
perjudicaria notablement que transcendís, però sí que li puc dir
que pagam menys del que es pagava anteriorment i una desena
part del que paguen altres televisions autonòmiques pel mateix
producte. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara en torn de rèplica vol intervenir el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

A mi em sap greu ser reiteratiu i entenc la seva postura,
cregui’m i cregui també que faig un esforç per entendre’l tenint
en compte la seva gestió i tenint en compte la responsabilitat
que ostenta i, sense dubte, la responsabilitat que de cara als
ciutadans això suposa, però no m’ha aclarit res. Em sap greu,
m’ha donat unes dades de la gestió pròpia del Partit Popular, a
la qual vostè va donar continuïtat l’any 2007 amb una part i que
ja coneixia, em sap greu, jo, precisament, el que buscava era la
novetat i la novetat està en la seva expectativa de l’any 2008 i
si vostè utilitza una dada que és el pagament de quan contracta
una cosa, no vol dir que després, durant l’any 2008, no ha
contractar res, no ha contractar res.

En tot cas, el conveni de Mediapro que és any 2007 i 2008
i, en tot cas també, la part que correspondria al 2007 i 2008,
vostè, entenc, que aplica una part a un pressupost i aplica una
part a un altre. 

Tercera qüestió, estam davant un tema de confidencialitat
que fa possible que avui no avaluem, no puguem avaluar els
ciutadans de les Illes Balears, la rendibilitat d’una acció tan
concreta com és el tema del futbol, quan anteriorment,
precisament, hi havia una plena transparència en aquesta
qüestió. Crec que tot aquell tipus d’obscurantisme que, en
diverses ocasions, es deia que tenia la gestió del Partit Popular
no és tal, perquè vostè té la dada i m’ha pogut facilitar la dada
de l’any 2006 i de l’any 2007, no em vol facilitar la dada de
l’any 2008, la qual cosa, tristament, no fa possible fer la feina
a aquest diputat i al seu grup parlamentari i per tant, avaluar la
rendibilitat d’una acció que vostè ha considerat als mitjans de
comunicació tan important com és el tema de futbol.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Ara, si vol intervenir, en torn de contrarèplica, Sr. Martorell.

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

No, ja he contestat. Gràcies, Sr. President.

4) Pregunta RGE núm. 1907/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa dels programes i convenis relacionats
amb l'esport a IB3 televisió.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors, per formular la quarta pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 1907/08, relativa a despesa dels programes
i convenis relacionats amb l’esport d’IB3 Televisió, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Bé, quan vostè em deia que no sabia quin criteri havia de
seguir per avaluar el tema del futbol, li he posat increïblement
senzill, jo li estava dient en dues preguntes: la primera,
programes esportius d’IB3 Televisió, s’entén: producció pròpia,
producció aliena, tot això conjuntament i dins un mateix
concepte, fins i tot, el cost d’emissió, el cost de convenis que
van relacionats per fer possible l’emissió específica; una altra
qüestió diferent són programes complementaris i convenis
relacionats amb l’esport, en aquest cas, amb el tema del futbol
molt concretament. 

És que ens arriba que vostè paga quantitats increïblement
importants en referència a partits molt concrets, a la promoció
de partits concrets, ens arriba aquesta dada i, evidentment, amb
tota la inexactitud pròpia de quan arriba a l’oposició, que no són
precisament totes les dades, com hem pogut comprovar també
a la pregunta anterior.

La meva preocupació va en aquest sentit i li deman que faci
un esforç i que interpreti de la millor manera possible aquesta
pregunta, però, en tot cas, faciliti’ns les dades referents a
programes i convenis relacionats amb l’esport d’IB3 Televisió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada, té la paraula el Sr.
Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, valgui com una, no
justificació, però sí perquè ens puguem entendre, hem fet una
despesa a IB3 nova enguany que ens ha costat 300.000 euros,

una eina de gestió que, segurament, ens permetrà qualque dia
poder contestar-li allò que vostè m’està demanant. Avui,
simplement, anam trescant per dins els calaixos i anam trobant
les factures, seves i les que ens van arribant, és l’única manera
que tenim per donar-li una dada exacta del que vostè ens està
demanant.

Per tant, entengui que no puc ser extremadament exacte,
sobretot perquè algunes preguntes que m’ha plantejat quedaven,
per a nosaltres, una mica ambigües i si podem parlar-ne ara,
crec que anam acotant una mica el que ens està demanant. Crec
que li he donat la xifra del que ens costaven els programes
esportius els anys 2007 i 2006 i li dic que en el 2008 tendran
una despesa semblant perquè estan dins el contracte d’esports
i, simplement, tendran el cost afegit que tengui la producció i en
funció de les retransmissions que puguem fer, que vàrem dir que
ho faríem i, efectivament, ho hem fet.

IB3, la segona meitat del 2007, ha donat molts d’esports, per
ventura, la xifra és lleugerament inferior a la del 2006, per
ventura és que vostès el 2007 en varen fer manco, no ho sé, o
que les hem fet més barates, tampoc no ho sé, la qüestió és que
hem fet tot allò que hem pogut quant a retransmissions
esportives.

Pel que fa als convenis, li puc dir que, bàsicament, el que
tenim és un conveni amb la Societat Esportiva d’Eivissa per als
partits de lliga de segona divisió A, i també ben aviat signarem
un conveni amb la Federació Balear de Futbol per als partits de
tercera divisió que rondarà els 165.000 euros, una mica inferior
al que hi havia anteriorment. També tenim un conveni amb el
Mallorca, que hem prorrogat, que vostès varen signar
inicialment i nosaltres ara l’hem prorrogat amb un valor
important, que hem pogut afegir i que és tenir un dret de
tempteig sobre els futurs drets televisius del Mallorca, com fan
altres televisions autonòmiques i que és el que ens permetria
estar dins el negoci del futbol. Aquest contracte
aproximadament té un cost de tres milions d’euros anual.

Per tant, li podria dir que..., dins tot el que és el conjunt
d’aquestes dades, perquè, és clar, el conveni amb el Mallorca no
és per retransmetre els partits, és un acord que té una sèrie de
contraprestacions publicitàries de comunicació, informatives
també, i de presencia al camp de futbol, de notorietat i té també
alguns drets sobre algunes retransmissions esportives. Per tant,
aquí quedaria tot una mica mesclat. No tenim una dada concreta
per dir-li què val el... si vostè, el que vol és que li digui què val
l’esport a IB3, idò, no ho sé, perquè el contracte amb el
Mallorca si el vol imputar directament al que són
retransmissions esportives, crec que no seria real, però sí que té
unes contraprestacions quant a retransmissions. Per tant..., i no
podem quantificar quina part dels tres milions va a la
retransmissió i quina va al patrocini, perquè d’aquests tres
milions d’euros tenim dos suports publicitaris, un és a la
camiseta i l’altre és als calçons dels jugadors, i algun dia també
esperam poder arribar a un acord amb el Govern que és qui es
beneficia també d’aquesta publicitat. Per tant, tot és bastant
complex.
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També tenim un conveni amb el Vive Menorca de Bàsquet
per valor de 50.000 euros. Crec que aquí ja hi ha dades de l’any
2008 perquè, efectivament, estan firmades per nosaltres i sí que
les tenim.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, vostè va venir a aquesta cambra
a comentar-nos que tenia un equip més barat que l’anterior
ocasió, més barat, un equip de gent, de confiança. Jo quasi li
propòs que tengui un equip més car, que torni a l’equip que
tenia el Partit Popular que almanco ens podia facilitar les dades,
perquè vostè pot trobar les dades del 2000 i 2007, però no troba
cap dada previsible de l’any 2008.

Vostè ha dir textualment que no sap què costa l’esport a IB3.
És que... entengui’m, o sigui,...no només perquè dificulta la
meva funció d’oposició, que no és altra que vetllar pel bon
funcionament dels mitjans, en aquest cas, d’IB3, sinó que els
ciutadans de les Illes Balears, amb la seva frase, no saben què
els costa l’esport. Li pos un exemple, no saben què va costar el
Mallorca-Getafe, per exemple, quant a emissió, quant a
convenis, quant a promoció, quant a acords, quant a
participació, quant a personal, quant a diferents conceptes. 

El director d’IB3, de l’ens públic de Radiotelevisió a les
Illes Balears, votat per aquest parlament, no de la manera que
consideram oportuna, i per això qüestionam el procediment, és
un altre debat, qüestionam que, a dia d’avui, tengui totes les
eines possibles, tengui l’estructura possible, que ha creat ell
mateix, per donar aquesta dada als ciutadans de les Illes Balears
i que, per tant, disposam ..., Sr. Martorell, vostè no va arribar
ahir. Jo, aquesta resposta, la hi hauria pogut admetre quinze dies
després d’arribar al seu càrrec, però no la hi puc admetre tants
de mesos després.

No la hi puc admetre tants de mesos després quan ha tengut
l’oportunitat amb tot el seu equip de fer un pressupost i
presentar l’any 2008. Jo sé que és la dada que no esperam avui,
però és que vostè no ha estat capaç de dir-me que,
esdeveniments succeïts l’any 2008, quin cost ha tengut i em
porta dades de la gestió del Partit Popular, que serà tot l’obscura
que vostès ens varen acusar en el seu moment, segur, però vostè
té les dades de l’època del Partit Popular i no té les dades de
l’època de la seva gestió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, vol la paraula el Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que li he donat dades del
2008, però vaja, supòs que quedarà tot anotat i, si no pren nota,
crec que queda enregistrat i les té. 

Li he aportat dades de 2007 i 2006 perquè també són les que
anam recollint i les que ens poden servir també per orientar-nos
una mica. Jo li demanaria, en tot cas, que em faci preguntes més
concretes, si vostè volia saber què val el partit del Getafe,
demani-m’ho, digui’m “vull saber què val el partit del Getafe”,
però vostè em demana convenis per esports, convenis per
esports, però és que en tenim tants...li he dit que tenim el de
l’Eivissa, que tenim el del Vive Menorca, que tenim el de
tercera divisió, que tenim el del Mallorca. 

I els partits de Copa del Rei, resulta que n’hi ha que varen
ser el mes de febrer, n’hi ha que varen ser el mes de gener,
estaven firmats alguns el mes de desembre i també hi ha una
altra circumstància, hi ha la clàusula de confidencialitat que
vostès varen incloure i que jo crec que té parts molt positives
perquè ens permeten aconseguir uns avantatges en uns moments
determinats perquè aquí, com sap, hi ha una competència
bastant forta ara que parlam de futbol entre dos grups que
negocien drets televisius de futbol i crec que seria
contraproduent perquè al final podríem ser víctimes de
desvetllar aquestes xifres i de fet ells ens ho han demanat quan
firmassin el contracte. De totes maneres jo crec que sempre he
donat la cara en el sentit de dir la magnitud d’allò que estam
parlant. Ja vaig dir en el seu moment que per exemple el futbol
de primera divisió costava menys que la sèrie diària de ficció,
perquè vostès es facin una idea. Vostès que coneixen bons
gestors que hi va haver anteriorment a IB3 Televisió els podrien
demanar què costaven.

Per tant, he intentat donar-li les dades que crec que el poden
orientar abastament damunt el que està fent avui IB3 en el tema
dels esports. I a la vista està que estam fent moltes
retransmissions, apostam pel futbol de primera divisió, el de
tercera, els equips de futbol base. En definitiva, no he dit en cap
moment que jo no sàpiga què val l’esport. Li he dit que hi ha
convenis, com per exemple, el del Mallorca que si vol el podem
imputar a esports, o si vol el podem imputar a màrqueting. Però
com que no tenim una eina de gestió perquè vostès el que tenien
era una comptabilitat única, així com arribaven les factures, es
demanaven doblers al banc, escolti, és mal de fer donar-li un
argument, o un titular clar dels esports costen a IB3 tant. Per
ventura li podria dir què ha costat IB3 l’any 2007, que ara ho
començam a saber, però poca cosa més. Quan tenguem l’eina
implantada de gestió, que és una feina que s’està fent complexa
per a IB3, li podré donar dades més concretes, sempre i quan les
clàusules de confidencialitat no ens perjudiquin a nosaltres i a
les empreses proveïdores.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

5) Pregunta RGE núm. 1908/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades d'audiència.
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Ara per formular la cinquena pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 1908/08, relativa a dades d’audiència, té la
paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo Sr. Director de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears li recoman que torni al
sistema anterior, just això. No sé si les factures arribaven
agrupades, separades, per amunt o per avall, m’és igual. Però
vostè em porta dades del 2006 i 2007, hi ha uns pressuposts
aprovats, hi ha una liquidació aprovada i vostè no em dóna cap
dada de la seva gestió, més enllà de la que va compartir
precisament el Partit Popular. Vostè deia que no pot donar el
titular del que costen els esports a IB3. Però el titular és que no
ho sap, o m’ho amaga, pot triar, una cosa o l’altra. Té una
oportunitat precisament d’aclarir aquestes qüestions. Però també
relacionat amb una altra qüestió que ens preocupa a tots...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria de fer la pregunta.

EL SR. SERRA I TORRES:

...són les dades d’audiència, la pregunta RGE núm. 1908/08.
I per què li relacion una cosa amb l’altra? Miri, precisament
perquè hem de saber, en relació a l’audiència, què costa als
ciutadans de les Illes Balears l’esforç que fa la comunitat
autònoma en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada té la paraula el Sr.
Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. M’agradaria que respectéssim el
Reglament perquè el torn de rèplica ja havia conclòs. Si vol, jo
també li contest una altra cosa i aquí els papers no sé per què els
feim servir, ni per què establim unes normes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, el Reglament es clar en aquest sentit. Però en
aquesta cambra sempre es dóna un poc de facilitat quan hi ha
preguntes seguides i no ser estricte en la contesta, així com
vostè pot aprofitar, jo no li diré res, una resposta per contestar
al diputat, encara que no segueixi. És un costum de la casa que
si com a President puc ser més estricte, però rompríem un poc

el tarannà que hi ha en la formulació de preguntes en aquesta
cambra.

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

Molt bé, gràcies, Sr. President. Ens adaptarem idò a aquesta
manera, tan aviat com sapiguem i puguem. No tenc temps en
cinc minuts de contestar-li quines són les dades d’audiència que
actualment té IB3 Televisió perquè no sé quina dada em
demana. Em demana la dada d’audiència d’avui? La d’ahir? La
de l’any 2007? La del 2008? La del mes de gener? De febrer?
La mitjana? La mitjana setmanal? La mitjana dels dilluns? La
mitjana de les dues del migdia? La mitjana del futbol? La
mitjana de l’any? Les dades que tendrem demà? Les dades que
esperam tenir? Quan vostè em diu quina dada d’audiència vol
saber, digui’m quina i a veure si la tenc i si la tenc la hi donaré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara en torn de rèplica el Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, moltes gràcies. Sr. Director General, jo crec
que quan ens referim a les dades d’audiència no estam parlant
d’altra qüestió que les que tenim en aquest moment, esper que
vostè no tengui una bola màgica que ens pugui dir les del futur.
Jo li pronostic el màxim d’èxits possibles quant a les audiències
futures, li ho puc assegurar perquè voldrà dir que l’aposta
d’aquesta comunitat autònoma (...) administrada pel Partit
Popular en el seu moment seria rendible i seria útil per a la
nostra societat, cosa que qüestion a dia d’avui. Qüestion que els
doblers que inverteixen a (...) les Illes Balears siguin útils per
dues qüestions. 

Primera, perquè no són capaços de determinar a què van
destinats, vostè no m’ho diu. I segona, perquè vostè no vol
reconèixer que la seva audiència no ha remuntat. Només vostè
arribar es va partir per la meitat, l’audiència va quedar a la
meitat i no aixeca ales. Vostè es podrà amagar darrera el tema
de comparacions amb el passat. És incomparable amb el passat
perquè era una televisió que acaba de néixer i que tenia un
creixement molt positiu, que tenia un creixement que es va
aturar just a l’arribada de la seva gestió. I jo em qüestion si
precisament no està això relacionat amb totes aquestes qüestions
que vostè està dient de la producció pròpia, producció aliena i
de no saber en què inverteix ni on gasta els doblers. Ara entenc
perquè tenim l’audiència que tenim, és perquè vostè no sap on
inverteix. I què està funcionat? Allò que ja va organitzar el
Partit Popular, els informatius i els esports. Les dues qüestions
que vostè m’ha pogut determinar les quanties econòmiques fil
per randa del 2006 i 2007 no m’ha pogut dir cap altra dada. 

Per tant, només em deixa una conclusió possible i és que
l’audiència se sosté gràcies a la gestió del Partit Popular en el
seu moment, dels informatius i també per suposat l’àrea
d’esports. Les dues úniques qüestions que vostè m’ha pogut
encaminar. No em tornin parlar d’obscurantisme cap dels grups
presents en aquesta sala, per favor! No em parlin
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d’obscurantisme perquè vostè pot triar el sistema que vulgui, ha
tengut uns mesos per triar el sistema de gestió que li ha donat la
gana. A dia d’avui el seu sistema de gestió no ens pot donar cap
dada. No sabe, no contesta. I a sobre, no sap ni la gent que mira
el seu canal de televisió. Enhorabona Sr. Director General.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. No sé per on començar, primer
perquè li he dit que em digués què volia saber i li ho hagués
comentat, sinó li donaré algunes dades de xifres d’audiència. El
primer que li vull plantejar és una pregunta, la deix a l’aire,
vostès voldrien que IB3 es ves? I saber si vostès voldrien que
IB3 tengués publicitat? 

A part d’això, li contestaré que l’audiència d’IB3 avui té
unes dades, com li vaig dir, irregulars en el sentit que la
producció aliena es veu menys que la que vostès tenien i la
producció pròpia es veu molt més de la que vostès tenien. És a
dir, vostès tenien abans un videoclub per a tots els ciutadans de
les Illes Balears i nosaltres intentam tenir una televisió nostra,
que parli de les nostres coses. I l’informatiu del migdia, perquè
tengui una dada, resulta que per exemple el d’ahir, va superar
l’informatiu d’Antena 3, de Telecinco, de Televisió Espanyola,
de La Sexta, de Cuatro, de Canal 9, de TV3, de Punt 2, tots.
Ahir migdia només ens va superar el Telediario de tota la vida.
Ho dic perquè això és una dada. Evidentment, el que intent dir
és que tenim productes que tenen poca audiència, però
normalment els costos allà on estam penalitzats solen ser en
producció aliena, és a dir, en sèries i pelAlícules. Just a l’inrevés
d’allò que els passava a vostès, les sèries i les pelAlícules es
veien molt bé, els culebrots sud-americans, les pelAlícules
d’acció, efectivament tenien molt bona audiència, cosa que
vostè ho pot celebrar. Per al nostre model..., respectam que
vostès tenguessin una manera de comprendre la televisió, per a
nosaltres és més interessant que vegin els nostres productes, que
no allò que compram. És més interessant una televisió que poc
a poc vagi creixent i que els seus informatius i els seus
programes comencin a ser referents, que no que es vegin les
nostres pelAlícules, ja ens agradarà i és una qüestió que amb el
temps arribarà.

Jo estic segur que l’audiència d’IB3 Televisió i de la ràdio
pujaran notablement, això és una cursa de llarg recorregut,
recordi que a la primera compareixença ja li vaig dir que era un
terreny que jo creia que tendria molts de matisos perquè les
dades són molt canviats i nosaltres ja hem superat 6 vegades els
programes més vistos que varen fer vostès, amb programes fets
per part nostra. Els 10 informatius més vists de la història
d’IB3, 9 són de la nostra època. Clar, vostè sempre dirà que el
que funciona és perquè vostès ho varen fer. Bé, jo li dic que
moltes coses que avui surten bé a IB3 és gràcies que vostès
varen posar la llavor perquè això vagi creixent. Efectivament,
nosaltres simplement el que hem fet és tallar algunes branques
perquè en creixin unes altres, però volem un arbre ben florit i

ben gran. Li deman, si vostè vol que IB3 es vegi? Tengui més
audiència? I si vol que IB3 tengui més publicitat?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

6) Pregunta RGE núm. 1909/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de neutralitat.

Ara per formular la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 1909/08, relativa a criteris de neutralitat, té la
paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Com vostè veu Sr. Martorell, les regles precisament per
debatre en aquest Parlament quant a preguntes són les mateixes,
amb un avantatge per a vostè i és que vostè tanca. Per tant, no
es queixi d’allò d’abans, perquè vostè encara té un avantatge per
damunt jo i és que a més pot tancar cada una de les
intervencions. Per tant, entenc el seu nervis perquè són
preguntes incòmodes per a un director general de la seva
categoria i de la seva capacitat. Cregui’m, el meu interès és per
al millor funcionament d’IB3 i em deixa molt preocupat avui
amb les seves respostes, sense cap dubte.

Em deixa preocupat perquè sí tenc interès que IB3 tengui la
màxima audiència possible, ha de ser un element
cohesionador...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, la benevolència d’aquest President té un límit. No
és una contesta, formuli la pregunta. Sempre don un temps...

EL SR. SERRA I TORRES:

M’ha preguntat Sr. President, no sé si puc intervenir fora del
temps previst...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, vostè per molt que li preguntin, quan ja estam dins
una altra pregunta, no té torn per contestar. Formuli la pregunta.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Constant la seva benevolència i en tot
cas crec que hauré de contestar a través d’una altra manera les
preguntes que em fa el propi Director General d’IB3. Li deman
la pregunta 1909/08, relativa a criteris de neutralitat, queda
formulada en els seus propis termes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, la pregunta m’ha contestat
entendre-la i intentaré contestar-li quins són els criteris que fan
possible la neutralitat en els programes de debat d’IB3
Televisió. Intentam que siguin plurals, neutres, supòs que vostè
s’hi referia, m’imagín, als programes de debat i aquestes coses.
Si es refereix als programes informatius, li diré que la neutralitat
està en mans dels professionals que són els que editen els
informatius, molts dels quals proposats per vostès. Per tant,
també don per fet que devien ser neutrals.

Els criteris que fan possible la neutralitat en els debats. Miri,
intentam que hi hagi pluralitat, que hi hagi gent amb
sensibilitats diferents i intentam fer una feina de producció
complexa, perquè a part hem de cercar gent que pensam que
tenen facilitat de paraula i capacitat d’expressió, també intentam
cercar gent que representin les principals sensibilitats polítiques
que estan representades en aquest Parlament. Que també hi hagi
representades gent de totes les illes que conformen les Balears.
Intentam que els periodistes no siguin només d’un mitjà de
comunicació, sinó que estiguin prou representats. També
intentam que hi hagi un repartiment i que no tot siguin homes
els que estiguin asseguts a un debat, sinó que hi hagi una
representació femenina i si pot ser superior, per què no? És a
dir, intentam que els nostres debats siguin plurals, neutres no ho
pretenem, el que volem és que hi hagi diversitat d’opinions i
que cada un dels que vénen a parlar a IB3 Ràdio o Televisió, ho
facin des del principi de la seva honestedat i diguin allò que
lliurament i amb respecte als altres vulguin comentar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo ara entenc per què ens va
anar així com ens va anar en els resultats electorals al Partit
Popular, la nostra capacitat de paraula és prou limitada i no
mereix ser convidada a IB3. I clar, si la nostra capacitat
d’oratòria és limitada, supòs que també ens va molt malament
en aquest Parlament i per tant, la capacitat d’expressar-nos de
cara als ciutadans. Miri, de 48 persones que colAlaboren per
exemple a les entrevistes del programa En Obert, del Partit
Popular, amb capacitat suficient per ser ateses pel nostre canal
públic, només n’hi ha 8. De 48, 8. Per cert, repeteix curiosament
la Presidenta d’aquest Parlament i ex-presidenta d’Unió
Mallorquina, la qual cosa no deixa de ser una dada justament
interessant.

Tot això fa que em qüestioni un element més. Hem parlat
abans d’obscurantisme, no hi ha dades. Hem parlat abans
d’indefinició, no hi ha dades. Hem parlat abans de
desconeixement del cost de les coses. I a tot això hi he d’afegir

que vostè també desconeix qui convida als seus programes.
Miri, en els debats que es fan a IB3 en el programa En Obert,
una vegada més, parlam de qüestions que són realment
interessants com el canvi climàtic i miri, no convida a ningú del
Partit Popular. Però després passam a altres qüestions, com
pugui ser el tema del tabac i tampoc hi ha ningú del Partit
Popular. Li puc fer un resum si vol i en aquestes qüestions hi ha
precisament gent d’altres tendències polítiques que són presents
en els seus debats i fa que evidentment em preocupi que li
presenti per tant aquesta pregunta. Per cert, és la darrera del dia
d’avui i aprofit un poc per dir-li dues qüestions que consider
especialment importants. 

Miri, vostè i jo compartim un objectiu, que això funcioni.
Posi’s les piles! I posi’s les piles per definir el cost de les coses
perquè volem avaluar què costa als ciutadans de les Illes Balears
cada una de les qüestions. I miri una altra qüestió, allò que fa
referència a un tema que jo crec que és demagògic. Precisament
allò que vostè no ha canviat és la producció pròpia i ha seguit
l’evolució pròpia de les audiències i és la que ha seguit
l’evolució pròpia del funcionament normal de la televisió. Allò
que vostè ha canviat, la producció aliena, és el que no funciona
i allò que precisament l’hi ha minvat la seva audiència. Aquella
que fa possible que capti l’atenció dels ciutadans i que faci útil
el nostre mitjà.

Per tant i en resum, constat un mitjà que és menys plural, si
vol dir-li així. Un mitjà obscurantista, no tenim dades. I un mitjà
que desterra els altres partits polítics de la seva gestió, una
gestió que ja dic, és indefinida i que no sabem si podem avaluar
positiva o negativament la seva funció perquè simplement no
ens aporta la informació. Sr. Director General de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears i el seu equip aquí present,
posin-se les piles!

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Mirarem de comprar piles allà on no
les comprin vostès, no els funcionen tant bé com nosaltres
esperam que ens funcionen les nostres. Li recordaré coses que
ja li he dit des d’aquest micròfon. Les persones del Partit
Popular que han desistit o que no han vengut a un programa de
televisió, En Obert, que vostè em treu. Octubre del 2007, Carlos
Delgado i Antoni Pastor. Desembre de 2007, Joan Flaquer,
Miquel Ramis, Mabel Cabrer. I segona temporada mes de gener,
Joan Flaquer i Miquel Ramis el mes de gener. I el mes de gener
també, entre el 14 i 17, Joan Flaquer, Maria Salom, Joan Fageda
i Aina Castillo. 24 de gener Maria Salom. 28 i 31 de gener
Mabel Cabrer. I 4, 7 de febrer Esperanza Aguirre. De tota
manera, la persona que avui va a una entrevista del programa En
Obert és la presidenta del seu partit, jo no sé si va prou
coordinat per criticar-ho precisament avui, perquè avui sí que
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vénen, per exemple. La presidenta del seu partit avui serà la
segona vegada que hi va. Jo no veig on està el fet que vostès no
hi vagin.

De tota manera li explicaré una cosa. No van polítics als
debats del programa En Obert, no sé si ho mira, però des del
mes de gener ja no feim debats, només en feim un el dijous
vespre. Bàsicament vénen periodistes mesclats amb algun
polític. Jo li recoman de veritat que miri la televisió, jo crec que
vostè m’està parlant d’una altra cosa. No perdre molta saliva
rebatent les coses que vostè diu perquè seria haver de lluitar
contra la intelAligència dels espectadors, perquè vostès diuen,
per cert també ho ha dit perquè ho he llegit en algun mitjà de
comunicació, la seva candidata a les darreres eleccions, que IB3
no surt gent xerrant en castellà. Bé, crec que vostès queden en
evidència quan la gent veu la televisió i veu que no hi ha cap
problema que la gent xerri en castellà per sortir per televisió. I
la gent del Partit Popular surt.., ho dic com exemple,
constantment al mitjà de comunicació. Li assegur que no és com
abans, abans no era bo ni per al PP ni per a ningú, ningú no té
per què sortir tant. Són televisions que han de contar allò que els
interessa als ciutadans i no per lluïment de cap partit, ni per
aquesta obsessió. 

Per tant, sí, li puc afirmar que vostè surt menys que abans,
perquè abans hi havia tertúlies que només hi eren vostès. Això
avui no passa, hi són vostès i hi ha altres persones. Estic molt
tranquil en aquest sentit perquè sé que estam fent una televisió
allà on hi ha una presència molt notable de persones que estan
en línia amb el pensament del Partit Popular, polítics i alguns
mitjans de comunicació que estan també en línia amb el seu
pensament ideològic. Per tant, crec que encara serà hora que
qualcú del Partit Popular vulgui fer arribar algun missatge a
través de la televisió i que no se li hagi permès. És més,
constantment ens trobam amb invitacions que per raons
d’agenda, o circumstàncies, m’imagín que deu ser per aquest
motiu, no vénen. No m’agradaria pensar que vostès diuen que
no volen venir per a després dir que no les convidam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

7) Pregunta RGE núm. 1926/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a doblatge en català.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 1926/08, relativa al
doblatge en català. Per formular-la té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Francesc Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Agrair en aquest primer torn del Grup
Parlamentari Socialista la presència del Director General de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i a tot el seu
equip per ser avui aquí amb nosaltres. 

I ja entrant en el tema que ens ocupa avui, jo li vull dir que
parlaré de futur, parlaré de present i no de passat com altres
diputats ho han fet i li parlaré de la nova etapa que ha començat

a IB3. Vostè el passat 11 d’octubre del 2007, parlant dels eixos
de futur de la nova Televisió i Ràdio Pública de les Illes
Balears, va comentar que un dels objectius plantejats era de fer
tota la programació íntegrament en català. Des del dia 24 de
setembre ens consta que tot i entenent la dificultat que
simbolitza refer tota una programació, s’han fet esforços per
aconseguir que tota aquesta programació sigui en català, llengua
vehicular de la nostra comunitat autònoma.

Ens agradaria saber quines són les noves produccions que ja
es doblen en català a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada té la paraula el Sr.
Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament vàrem dir que faríem,
perquè era una promesa de la majoria dels partits que em
donaren suport en el Parlament per ser director general de l’ens,
vàrem complir amb el compromís de fer una televisió
íntegrament en la nostra llengua. I ho hem fet gràcies que
l’Institut Català de Doblatge ens ha servit els doblatges en
català, sense cap tipus de costos.

Tot i això, també vàrem dir que volíem, per varis motius,
promoure una indústria del doblatge propi de les Illes Balears,
sobretot és interessant perquè genera un producte de més
proximitat per als espectadors de les Illes Balears. Ara bé, som
conscients i no contribuirem al discurs d’aquells que diuen que
no parlam la mateixa llengua que parlen a Catalunya o a
València i no doblarem allò que ja tenguem doblat, perquè seria
un absurd tudar els doblers. El que sí estam fent és coordinar-
nos amb Televisió de Catalunya per dobler aquells productes
que ells no tenen doblats, a excepció feta d’aquells que ja estan
signats i que ja duen una inèrcia que venien fets anteriorment.

Per això ja tenim doblada la primera pelAlícula en català, una
pelAlícula de ficció que hem doblat aquí a les Illes Balears amb
actors de les Illes Balears. I també tenim la segona sèrie amb un
capítol setmanal, la primera va ser En Dawson creix, vàrem
suspendre els doblatges d’aquesta sèrie, però apostarem per un
altre que pensàvem que podria ser d’un públic objectiu més
interessant. I la sèrie Dream on que emetem en horari nocturn
i també de bona audiència. També volem mostrar aquests
productes doblats i de més proximitat.

Per tant, a dia d’avui estam doblant la programació infantil,
sèries com (...), Vicky el viking, El Sergent Querolo, l’AlAlot
Ninja, Vitaminis Club, doblades aquí a les Illes Balears. Estam
doblant Dream on. També hem fet aquesta primera pelAlícula
que es diu L’ordre, s’estrenarà ben aviat. Ens estam plantejant
doblar la sèrie Kung Fu, sobre la qual tenim els drets adquirits
per a la seva emissió. I també es dobla com els deia en el seu
moment la sèrie de Dawson creix.

Per tant, apostam per la indústria del doblatge, perquè també
és un revulsiu per a tots els actors i actrius de les Illes Balears.
I perquè volem tenir un producte de més proximitat per a
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l’espectador. Per tant, en aquesta línia avançarem i estam molt
condicionats per dos aspectes. Un, la disponibilitat d’actors, no
n’hi ha abastament, falten veus, falten registres sobretot de veus
adultes, de més de 60 anys. I ens veim també condicionats per
un tema econòmic, el doblatge no és una cosa barata. Tot i això,
tenim el compromís i a primera instància crec que el podrem
complir, almanco tenir una pelAlícula de ficció mensualment
doblada a les Illes Balears i que a mig termini passem a una
producció setmana. Seria el nostre desig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol la paraula Sr. Dalmau en torn de
rèplica?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, encoratjar-lo a seguir
amb aquesta nova etapa i aquesta direcció perquè crec que els
objectius s’estan complint en el termini adequat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol la paraula Sr. Martorell?

8) Pregunta RGE núm. 1927/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eleccions generals a IB3.

Passarem a la següent pregunta RGE núm. 1927/08, relativa
a eleccions generals a IB3. Per formular-la té la paraula el Sr.
Ernest Ribalaiga del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Tots sabem que diumenge passat es
varen celebrar les eleccions generals. Les eleccions són un dels
punts d’inflació de la democràcia més importants, es produeixen
cíclicament. Els partits polítics ens barallam bastant per estar a
primera línia de tots els mitjans de comunicació i si és possible,
a la butaca zero millor. I per a un mitjà de comunicació públic
és molt important conèixer, saber quin tractament ha donat a
aquest fet tan important per a la democràcia que són les
eleccions.

Per açò feim la nostra pregunta. Quin seguiment ha fet IB3
de les eleccions generals? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada té la paraula el Sr.
Antoni Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Aquestes eleccions generals han estat
les primeres eleccions generals per a IB3. No era el primer
seguiment d’una nit electoral, però sí les primeres generals. Era
un repte nou perquè com a televisió autonòmica havíem de fer
un seguiment d’un fet molt important, però sabent que hi havia
per ventura un excessiu protagonisme per part dels candidats a
presidir el Govern espanyol, però no volíem oblidar de cap
manera quins eren els protagonistes de la història des de les Illes
Balears que eren els candidats de les Illes Balears. Per tant, hem
fet una feina complicada, sobretot perquè partíem no de zero,
però sí d’1, el model de les darreres autonòmiques i gairebé no
tenim una pissarra en blanc, però només hi teníem les 4 línies
que ens servien de l’anterior seguiment de la campanya
electoral.

Bàsicament des de la direcció general hi havia la voluntat
que IB3 estava al servei dels ciutadans i no havia de fer res més
que allò que li diguessin. Per als professionals d’IB3 no ha estat
una feina fàcil perquè les indicacions de la Junta Electoral i les
indicacions dels partits polítics han encaixonat molt el producte
que al final s’ha fet. No ha estat bo de fer i ha estat car, però
s’ha acceptat i IB3 no ha posat cap emperò a fer allò que se li ha
encomanat. Lamentam i així ho vaig comunicar als membres del
Partit Popular del Consell d’Administració, lamentam que
davant la proposta de cobertura de la campanya electoral hi
hagués hagut una abstenció i l’endemà hi hagués hagut una
denúncia davant la Junta Electoral, d’una circumstància que
ningú mai ens havíem plantejat que s’hagués pogut corregir. No
vàrem tenir cap problema en corregir-la. Ens hem ajustat
escrupolosament a tot allò que ens ha duit la Junta Electoral i tot
allò que han pactat els partits polítics.

Vull aprofitar l’oportunitat per dir que en nom dels
periodistes que formam la casa, aquest format crec que només
té una cosa bona i és que hem avançat perquè es puguin fer
debats. Però el producte, com a producte televisió és d’una
pèssima qualitat. IB3 ha hagut de suportar la responsabilitat de
fer uns debats, però amb unes condicions pactades que han en
perjudici del producte televisiu i crec que en perjudici dels
ciutadans. Però valguin les concessions que s’han fet perquè es
pugui obrir una via de futur de cara que els debats televisius
siguin una constant i un ingredient imprescindible a qualsevol
cita electoral de les dimensions que siguin. Per tant, hem de fer
una lectura positiva per part nostra de quin ha estat el resultat
d’aquests acords. Vull destacar l’esforç que s’ha fet perquè IB3
no fos un problema i crec que ho hem aconseguit adaptant-nos
plenament a tot el que s’ha dit.

Dit això, comentar-los que per fer aquest seguiment
d’aquesta campanya electoral s’hi han dedicat molts de
recursos, sobretot esforç personal, la implicació dels
professionals que estaven davant un repte que els motivava i els
ilAlusionava i el resultat, més enllà dels condicions que he dit,
sobretot del seguiment de la nit electoral el qualificam d’un gran
èxit, a pesar que es varen cometre lleugers errors, que hem
pogut analitzar posteriorment, com per exemple el principal que
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em sap greu que es produís i és que el programa informàtic no
ens permetia tenir retolat el percentatge i el número de vots dels
partits que no tenien una representació parlamentària des de
Balears cap a Madrid. Això és culpa d’un error informàtic d’un
programa que fan servir totes les televisions autonòmiques i que
per economia d’escala era el que nosaltres disposàvem. Això ho
vàrem suplir en aquell moment fent locucions a través dels
presentadors explicant quines eren les dades que ens anaven
arribant, i també el que vàrem poder suplir en pantalla en tants
per cent. Per tant no va ser tan bé com voldríem però també
reconeixem que hi ha coses que es poden millorar.

A pesar de tot això vàrem tenir una nit electoral apassionant
des del punt de vista del treball periodístic perquè teníem accés
al mateix temps a 23 senyals de televisió diferents. Teníem
equips, teníem 14 periodistes amb un enllaç via satèlAlit a les
seus dels partits..., del Partit Popular, del PSOE, d’Unitat i
d’Esquerra Unida a Mallorca; també érem a Menorca, érem a
Eivissa, érem a un colAlegi electoral de Formentera; vàrem ser
a la seu del PSOE i del PP i d’Esquerra Unida a Madrid; vàrem
ser també a la seu de Convergència i Unió, vàrem ser a la seu
del PNV, tot sabent que possiblement els resultats de la nit
electoral podria ser important saber quin era l’ambient que es
respirava en aquestes seus. I al mateix temps teníem informació
i imatges des del Ministeri de l’Interior i tota una sèrie de
senyals més que estaven a disposició nostra a través de FORTA.

Per tant era molt complex però aconseguírem fer un molt
bon producte televisiu que, a més, té per a nosaltres la dada més
positiva de totes, que encara no ha recollit ningú, i és que tots
els partits polítics de les Illes Balears seguiren la nit electoral
amb IB3. Això ens agrada molt i jo vull agrair el fet que així
hagi estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir en torn de rèplica el
Sr. Ribalaiga? Té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Just per expressar la nostra confiança en el fet que es
millorin els mitjans tant tècnics, en aquest cas, i humans, si és
necessari, per donar cobertura a pròximes confrontacions
electorals, esperant que efectivament..., jo crec que és important
que una televisió de les Illes Balears se centri en els resultats i
en les coses que pertanyen a les Illes Balears, és a dir, el que no
tenim a les televisions nacionals, el que no tenim a les (...)
nacionals, públiques o privades, ho hem de tenir a la televisió
balear, el resultat del nostre candidat, la proximitat a la seu
d’aquell grup, partit o coalició d’electors que es presenti és el
que esperam de la televisió. 

Per tant nosaltres desitjam que es resolguin els problemes
tècnics i esperam que es continuï en aquesta línia de donar
cobertura electoral de proximitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol utilitzar el torn de contrarèplica, Sr. Martorell?

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

No, de fet matisar que efectivament una cosa que ens vàrem
plantejar, que va arrencar d’una manera durant l’inici de la
campanya però després vàrem corregir, era que en aquells
minuts d’informació electoral vàrem començar sempre amb el
seguiment de la campanya dels candidats que per a les Illes
Balears anaven al Congrés. Venc a dir que tots aquells detalls
que hem pogut fer i on hem dedicat sobretot recursos ha estat al
seguiment dels candidats de les Illes Balears, tot i que també
sabem que és important o volem ser una televisió que no expulsi
els espectadors que volen saber coses més enllà del que passa a
les Illes Balears. Aquest difícil equilibri és el repte que tenim
diari, sabent que no tenim els recursos que tenen uns altres, per
poder donar aquelles informacions, almanco d’un nivell bàsic,
perquè no provoqui un èxode per cercar informació més enllà de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 1928/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ingressos publicitaris a
IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, llavors, a la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 1928/08, relativa a ingressos publicitaris a
IB3. Per formular-la té la paraula la Sra. Margarida Mercadal,
diputada del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, quan vostè a
finals de novembre va venir a aquesta sala, en concret a la
Comissió d’Hisenda i Pressupostos, per fer-nos una presentació,
una exposició del que serien els pressupostos per a l’any 2008,
ens va fer una exposició jo diria que prudent però optimista i
ens va parlar d’una sèrie de perspectives que hi havia en el tema
de publicitat, ens va parlar d’una associació de televisions
autonòmiques que permetria uns majors ingressos si
aconseguíem una venda d’espais publicitaris a altres
autonomies, i per tant jo avui li vaig aquesta pregunta, en el
sentit de quines mesures s’han duit a terme per augmentar els
ingressos publicitaris.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar la pregunta formulada té la paraula el Sr.
Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament el mercat publicitari és
el primer que es ressent davant un període d’incertesa
econòmica. Si qualcú és més agosarat i vol qualificar-ho de



58 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 4 / 13 de març del 2008 

 

crisi, si feim servir aquesta expressió, encara més; això no ajuda
gens i, sobretot, segons quin tipus de declaracions o segons quin
tipus d’atmosfera que es crea entorn de l’economia també té una
repercussió, i el mercat més sensible és el publicitari, és on
deixen de fer-se aquestes primeres inversions. 

A més a més a IB3 hem fet un canvi important perquè hem
canviat l’exclusivista, l’empresa que tenia els serveis de
comercialització dels espais publicitaris d’IB3 Televisió i
Ràdio, que va acabar aquest contracte el mes de desembre, i el
nou contractista començà dia 1 de gener. El nou contractista,
l’únic que es va presentar al concurs, que és Publicitat
Continental o Continental Publicitat, és l’empresa que s’ha fet
càrrec d’aquesta exclusivitat i per a nosaltres té el valor positiu
que és una empresa instalAlada a les Illes Balears i que per tant
esperam amb ella poder arribar al mercat publicitari local, cosa
que pensam que abans podria haver estat un poc descuidada, i
nosaltres en aquest sentit farem una sèrie de concessions en què
no prevaldrà tant la qualitat de l’espai publicitari, sinó que
pensarem que un euro del quiosc del cap de cantó és igual que
un euro de la Ford, per dir un exemple, no? Per tant anirem a un
tema d’economia, i sempre que el producte tengui una qualitat
tècnica mínima i respongui a uns criteris deontològics de la
publicitat crec que no hi ha per què posar traves a un anunciant
o a un altre. Per tant anam a cercar el client local i anam a
mantenir els que teníem, perquè hi havia clients importants que
continuaven apostant per IB3.

Hi ha hagut un lleuger descens de la publicitat respecte dels
mesos de gener i febrer del 2007 respecte al 2008. Sumant els
ingressos de gener i febrer del 2007 i sumant els del 2008, de
gener i febrer, i si els comparam el descens ha estat d’un 20%
a dia d’avui; la quantitat va ser superior el mes de gener, ja és
més petita el mes de febrer i estam segurs que el mes de març
podrem girar la corba, és el nostre objectiu. Per tant ara estam...,
segurament no, perquè és així, perquè hi ha hagut un canvi
d’exclusivista, hi ha hagut això, un problema quant als ingressos
publicitaris.

Però al mateix temps també la vull informar que ja està
signat l’acord amb la comercialització de FORTA autonòmica,
a través del qual IB3 ja ha signat 1.200.000 euros en anuncis
publicitaris que ens vendran a través de les centrals de Madrid
i de Barcelona. Això està signat i es començaran a emetre
aquests nous clients als quals accedeix IB3 a partir del mes
d’abril. Aquest acord es va firmar el dia 6 d’aquest mes a
València i ja serà efectiu a principis del mes d’abril, tan aviat
com, per una qüestió tècnica, arribin els anuncis i puguin ser
inserits.

Per tant IB3 tendrà ara bastant més publicitat que la que té
avui, dic a efectes d’antena i efectes d’espectadors, tendrà
1.200.000 euros en ingressos, però tot i això serà una de les
televisions que menys publicitat emetrà quant al que són les
xifres d’ara. Esperam que a partir d’aquí hi hagi tota la feina
d’aquest exclusivista local que ens pugui dur anunciants de les
Illes Balears i també de fora, per què no?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica la Sra. Mercadal té
la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Molt breument, simplement per encoratjar el director
general perquè continuï en aquesta línia; ja ho vam dir quan va
presentar els pressupostos, que eren uns pressupostos realistes
dins de l’austeritat que la situació d’aquell moment imposava,
i per tant, si bé aquesta notícia que els ingressos per publicitat
durant els dos primers mesos de l’any han disminuït un 20% en
relació als de l’any anterior, sí que hi ha un llum al final del
túnel, com se sol dir, no? Per tant encoratjar-lo a continuar en
aquest camí i molta sort.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol la paraula, senyor...?

10) Pregunta RGE núm. 1929/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a IB Sat per TDT.

Passarem llavors a la desena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 1929/08, relativa a IB Sat per TDT.
Intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista per formular-
la, el Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martorell, benvingut una
altra vegada. 

El passat dia 1 de març, coincidint amb el tercer aniversari
de l’ens que vostè representa es varen iniciar les emissions del
segon canal de la radiotelevisió pública de les Illes Balears, IB
Sat per TDT. Voldríem saber quins són els objectius, quines
fites i quin és el progrés que s’ha marcat en la posada en marxa
del segon canal de la radiotelevisió pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni. Té la paraula el Sr. Martorell.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, efectivament amb IB
Sat, que vàrem començar a fer una emissió en proves fa un
parell de mesos, hem donat una passa més a partir del primer de
març que ha estat amb la seva emissió a través del segon canal
de TDT. Com vostès sabran, del canal múltiplex autonòmic en
televisió digital terrestre, l’ens públic en disposa de dos i
actualment fins ara n’estam fent servir un i sense més costos,
perquè de fet gairebé estàvem pagant els mateixos costos. Ara
estam fent servir el segon. 
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Amb IB Sat per TDT hem intentat complir diversos
objectius. El primer era tenir un canal de producció pròpia. Com
vostès recordaran l’objectiu d’aquest canal era poder arribar a
acords amb les altres televisions autonòmiques que es veuen a
les Illes Balears per mantenir una reciprocitat en la qual cadascú
fes valer els drets de la producció aliena en el seu territori.
Vàrem començar donant l’exemple i des de finals de l’any
passat IB3 emet a Catalunya només el senyal d’IB Sat, és a dir,
tots els programes d’IB3 sense aquella producció aliena que
hem comprat, que com que és la mateixa tampoc no perden res
els espectadors de Catalunya.

Per tant tenim un canal de producció pròpia del qual tenim
els drets internacionals. Això vol dir que no hem de pagar res
per emetre-ho arreu de tot el món. Per això a la pàgina web
d’IB3 hi ha el senyal d’IB Sat; què vol dir?, que des de
qualsevol punt del món es pot veure IB3 però només allò de què
tenim drets, perquè tendríem problemes legals importants si
emetéssim una pelAlícula o qualsevol cosa de la qual només
tenim els drets per a la població que té les Illes Balears, per a 1
milió d’espectadors. Això permet que puguem comprar
producció aliena més barata que no fan a Catalunya però, clar,
ens té aquests condicionants, només es pot veure a les Illes
Balears.

Per tant IB Sat va donar aqueixa primera passa en constituir-
se. Dia 1 de març vàrem donar la segona passa, que va ser sortir
pel segon canal de TDT amb l’objectiu de..., li hem afegit un
altre valor que és posar-li un retard de 30 minuts; això vol dir
que tota la producció pròpia d’IB3 es pot veure amb mitja hora
de retard a IB Sat a la TDT; a efectes pràctics el nostre
informatiu de les 2 es pot veure a les 2,30 per IB Sat en TDT, i
així tota la programació, l’informatiu de les 8,30 es pot veure a
les 9 del vespre. Això també ens permetrà tenir tan aviat com a
nivell d’organització de graella, que estam fent aquesta feina a
nivell d’equips interns de la televisió, puguem fer una
programació més continuada i suplir tota la producció aliena
d’IB3 en redifusió de producció pròpia. Tots aquells programes
que haguem fet els podrem tornar a passar, per exemple ahir
vespre vàrem emetre un IB30 dels 25 anys del Parlament de les
Illes Balears; és un programa que redifondrem a IB Sat TDT.
Ens permetrà això aprofitar tots aquells productes que facem i
per ventura..., no sabem, això ho descobrirem amb el temps, si
tendrà una penalització damunt IB3, però supòs que estam amb
SOFRES, tenim converses per poder computar l’audiència de la
producció pròpia d’IB Sat sobre la d’IB3, la qual cosa també
esperam que ens pugui ajudar a rendibilitzar més el producte
que elabori IB3, la producció pròpia.

La següent passa serà ben aviat entrar dins la plataforma
d’Imagenio a tot l’Estat espanyol a molt baix cost, pràcticament
serà gratuït amb un acord amb Telefònica, i ens agradaria que
abans de l’estiu poguéssim sortir per satèlAlit al centre d’Europa,
que és un cost més raonable que no sortir per tot el món, i com
a primera passa, sobretot de cara a la promoció de Balears cap
al mercat turístic de més proximitat, pensam que pot ser
interessant, i aquest és l’objectiu, aprofitar els recursos que
tenim i treure el màxim rendiment a cada cosa que facem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica vol intervenir? Té
la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, molt breument dues consideracions, només. Primer, que
tenint en compte que s’ha de polir una sèrie d’aspectes, en som
conscients i volem expressar el nostre màxim suport a aquest
projecte, bàsicament per dues raons: una, per l’augment de la
difusió d’aquestes illes a nivell internacional amb un cost que
com vostès ha comentat és zero, creim que això contribueix a
millorar la nostra imatge com a comunitat a l’exterior, com a
comunitat moderna i com a comunitat competitiva; i la segona
és la constatació de l’opinió molt positiva, molt satisfactòria,
dels emigrants a les comunitats que ja gaudeixen d’aquest
servei, comunitats com poden ser el País Basc o la Comunitat
Valenciana, TVG, Tele Madrid, Tele Canarias, Aragón
Televisión..., bé, hi ha una sèrie de plataformes que ja emeten
amb Hispasat. Creim que és un fet positiu sentir-se com a casa
i tenir una finestra oberta a ca teva.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol la paraula el Sr. Martorell?

Idò així, 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, així com la dels membres del
seu equip que l’han acompanyat.

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