
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI SOBRE LA

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 00348-2005 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2008 Núm. 7
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Eduard Riudavets i Florit

Sessió celebrada dia 12 de juny del 2008 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

1) RGE núm. 4770/08, de l'Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espai TDT en català
i programació d'IB3. 106

2) RGE núm. 4795/08, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb
IMAGENIO. 108

3) RGE núm. 4769/08, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a evolució de les
audiències de la ràdio. 108

4) RGE núm. 4796/08, de l'Hble. Diputat Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions d'IB3.
109

5) RGE núm. 4797/08, de l'Hble. Diputada Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
publicitaris. 110



106 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 7 / 12 de juny del 2008 

 

6) RGE núm. 4798/08, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comercialització de la FORTA. 111

7) RGE núm. 4800/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions publicitàries
a la campanya d'estiu. 112

8) RGE núm. 4801/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat a la
programació d'informatius. 114

9) RGE núm. 4802/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat a la
programació d'IB3. 115

10) RGE núm. 4803/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, sobre el paper de la TDT. 117

11) RGE núm. 4804/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament futur
de la indústria audiovisual. 119

12) RGE núm. 4805/08, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la indústria
audiovisual a l'actualitat. 121

EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions. Sembla que no.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 4770/08, 4795/08, 4769/08, 4796/08,
4797/08, 4798/08, 4800/08, 4801/08, 4802/08, 4803/08,
4804/08 i 4805/08. 

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat de
Maria Magdalena Pascual, directora de l’Assessoria Jurídica de
l’ens; Francesca Jaume, directora del Gabinet; Maties Salom,
director adjunt; José Antonio Garcia, director econòmic i
financer; Javier Benavente, director de Comunicació i
Màrqueting; Joan Seguí, director d’Antena d’IB3 Televisió;
Caterina Sitjar, directora d’IB3 Ràdio, i Baltasar Coves, director
de centres territorials.

1) Pregunta RGE núm. 4770/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a espai TDT en català i programació d'IB3.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 4770/08, relativa a espai de TDT en català i
programació d’IB3, té la paraula la diputada del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Som a les portes de
l’apagada analògica i de la generalització de la televisió digital
terrestre, en aquest context constitueix una responsabilitat del
Govern de la nostra comunitat autònoma el manteniment de
l’oferta televisiva en llengua catalana d’acord amb el que
estableix el nostre Estatut d’Autonomia.

Es tracta que a les Balears es puguin veure de manera
general les cadenes de Catalunya i del País Valencià i també que
existeixi reciprocitat, és a dir, que IB3 es pugui veure a tots els
territoris de llengua catalana. El context de la reciprocitat i de la
recepció per  tot arreu de totes les cadenes que emeten en la
nostra llengua pot afectar la programació d’IB3 i també,
naturalment, de les altres cadenes de televisió. Interessa, per
tant, saber en quina mesura el nou context d’emissió i recepció
de cadenes televisives afectarà allò que nosaltres com a
consumidors puguem veure. 

Per aquest motiu us formulam la següent pregunta, afectarà
la programació d’IB3 el fet de rebre els diferents canals de
televisió en català per TDT?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta 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. Sra. Marí, la resposta telegràfica seria
que afectarà en tot cas en la mateixa manera que afecta el dia
d’avui, no té per què més ni manco.

Ara sí que aprofitaré la seva pregunta per fer una sèrie
d’aclariments o insistir en una sèrie de qüestions que el nou
panorama que s’obri amb la TDT que significa regular tot
l’espai audiovisual a tot l’Estat espanyol i amb particularitats a
Balears i a Catalunya, doncs ens situa davant un escenari nou on
s’hauran de regular tota una sèrie de circumstàncies que fins ara
estaven en el terreny dels acords que hi puguin haver entre
comunitats autònomes que es respectaven més o manco en
funció, també, del moment puntual.
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Li diré que d’una banda hi ha l’actuació que pugui tenir IB3
Televisió o l’ens autonòmic pel que fa a la ràdio i a la televisió
autonòmica, perquè la TDT també és una plataforma per a la
ràdio com la feim servir a dia d’avui, i després també matisar
que hi ha unes altres responsabilitats que en tot cas corresponen
al Govern de les Illes Balears tot i que, efectivament, anam
coordinats en aquestes accions entre el Govern i IB3. Pel que fa
el Govern és seva la competència de crear l’espai perquè quan
hi hagi l’encesa digital i la corresponent pana analògica hi hagi
un espai per a aquestes emissions en català que ens arriben
d’altres comunitats autònomes, i em consta que això ja s’ha fet.

D’altra banda quines són les intencions o quin serà el
posicionament d’IB3 Televisió i Ràdio respecte d’aquest nou
escenari que es crearà amb la implantació total de la TDT.
D’entrada que quedi molt clar que no ho consideram un
problema sinó un bon símptoma aquest panorama audiovisual
que hi ha a les Illes Balears on, a més, de TV3, Canal 33, Canal
9, Punt 2, també hi ha Televisió de Mallorca, Canal 4, Localia,
Televisió de Manacor i Popular Televisió també amb alguns
productes, hi ha una àmplia oferta de televisió en català, i
personalment també li diré que m’agradaria que això també fos
extensiu a altres ofertes com podria ser la premsa escrita, la
ràdio o la premsa digital, vull dir, crec que amb aquest cas la
televisió sí que dóna unes passes importants per tal d’eixamplar
l’oferta de televisió en català o almanco contribuir a la
normalitat i que estiguin en les mateixes circumstàncies una i
l’altra.

El que sí pot tenir incidència en l’emissió de la producció
aliena de la qual té els drets en exclusiva IB3 Televisió. Li dic
això perquè és una qüestió que s’ha plantejat de manera molt
clara a les altres televisions, la intenció de Canal 9 per resoldre
és pràcticament nulAla encara que li parl de manera oficiosa
perquè qui du les relacions serà el Govern de les Illes Balears,
que em consta que intenta establir uns acords definitius amb
València i també amb Catalunya, i amb Catalunya la
predisposició és excelAlent i estam en el punt de poder arribar a
un acord que, bàsicament, crec que contempla la possibilitat
d’oferir altres productes de la corporació catalana de televisió
que avui no arriben a Balears i poder també preservar els drets
d’emissió de la producció aliena que avui els té IB3 Televisió.
Per tant, crec que crearem un espai on l’espectador, en tot cas,
tendrà major oferta de televisió en català i no sortirà perdent res
i sí que IB3 farà servir els drets d’allò que adquireix i que li
costa doblers.

Una altra qüestió en la qual sí incidirem IB3 cap al Govern
serà que quan es facin aquests acords també es garanteixi
aquesta reciprocitat, que no quedi només damunt els papers sinó
que sigui efectiva, és a dir, que el canal de producció pròpia que
com vostès saben ha fet l’ens públic que és IBsat, del qual tenim
tots els drets per emetre a qualsevol racó del món i de fet és a
Internet i es pot veure des de qualsevol lloc del món, també es
pugui veure a tot Catalunya i no només de manera residual a
segons quines zones de Tarragona i de Barcelona amb una
senyal en analògica i amb molt mala antenització. Crec que
seria bo que poguéssim exigir o poguéssim demanar a
Catalunya que tenguéssim un grau de cobertura tan bo com el
que té TV3 o Canal 33 aquí a Balears. Aquesta circumstància
crec que és ben vista i entesa per part de Catalunya, per part de
València li puc dir que no, que València no mostra ni el més

mínim interès perquè IBsat es pugui veure al País Valencià, i
així és com està la situació. 

Per tant, crec que és una oportunitat el què se’ns presenta, hi
ha molt bona iniciativa per part del Govern per garantir aquesta
oferta de televisió i en tot cas els acords que treballam amb TV3
van en la línia d’oferir més programació en català a les Illes
Balears i poder preservar els drets d’emissió d’aquests
productes que compra l’ens autonòmic per a IB3 Ràdio i per a
IB3 Televisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica vol intervenir, Sra.
Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Bé, moltes gràcies per la seva resposta, en
qualsevol cas entenem que qualsevol canvi que s’hagi
d’introduir en qualsevol cadena de televisió que emeten en
llengua catalana aquí a les nostres illes pensam que hauria de ser
consensuat entre els diferents mitjans, també que els canvis que
s’hi puguin introduir i que han de partir del màxim acord entre
tothom i, per tant, com he dit hauríem de poder gaudir d’allò
que seria desitjable que seria un consens general. Pens que si es
fan aquestes condicions o si es donen aquestes condicions el
més probable és que hom ens puguin considerar com a canvis
raonables.

Vull aprofitar una mica aquesta pregunta per també
comentar-vos que a vegades si hi ha canvis de programació
també es poden ... llavors hi ha com a una preocupació més,
diríem, pel que són les audiències i en principi senzillament ja
comentar-vos, per acabar, que pens que hi ha contingències que
poden ser puntuals a moments molt determinats i que poden ser
passatgeres, pens que no han de malmetre allò que és un model
que nosaltres consideram que és correcte i que sempre, i en tot
cas, és infinitament millor que no el model que vàrem tenir amb
l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Si vol intervenir en torn de contrarèplica,
Sr. Martorell, haurà de ser breu perquè gairebé ha esgotat el seu
temps en la primera intervenció.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, li contestaré perquè li fugi
qualsevol dubte. No pretenem perjudicar en absolut cap oferta
de televisió en català, en tot cas que complementi i que millori
l’oferta de televisió en català a les Illes Balears. Aquesta és la
intenció de l’ens autonòmic, aquesta és la intenció del Govern
de les Illes Balears. El diàleg, la comunicació amb la Televisió
de Catalunya és molt senzilla, és molt bona, és fructífera i esper
que aviat doni resultat; amb la Televisió de València és nulAla,
no li puc explicar molta cosa més, per tant, i qui durà aquestes
relacions serà el Govern i que nosaltres hi aportarem tot el que
puguem per oferir més televisió en català i obrir la possibilitat
a fer produccions conjuntes, és a dir, es plantejarà en el moment
en què arribi que hi hagi alguns d’aquests canals nous que
arribin des de Catalunya a Balears amb els quals hi puguin
haver desconnexions o, per exemple, del canal 3/24 amb la
possibilitat que els informatius d’IB3 surtin en el 3/24, a mode
d’exemple. Tot això són qüestions que estan molt enlaire, però
li vull reiterar que hi haurà sempre un acord i que les coses van
per molt bon camí per part del Govern i per part de la televisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

2) Pregunta RGE núm. 4795/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni amb IMAGENIO.

Passam a la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4795/08, relativa a conveni amb IMAGENIO, i per
formular-la intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista
Sr. Miquel Coll i Canyelles. Té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Abans de res agrair l’assistència i
donar la benvinguda tant al director general com a tot el seu
equip tècnic.

El passat dia 17 d’abril IB3 va formalitzar el conveni amb
Telefònica per a la incorporació del canal autonòmic de Balears
a la plataforma digital d’IMAGENIO, una plataforma que
integra diverses prestacions com són l’accés a Internet de banda
ampla així com l’accés a canals de televisió i d’àudio.
Consideram interessant aquesta mesura pel fet que tots els
usuaris d’IMAGENIO a nivell d’Estat podran veure IB3 amb
els avantatges a nivell de difusió cultural i social que això
suposa, però voldríem saber si ens podria aprofundir una mica
més en les característiques d’aquest conveni. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Té la paraula per contestar 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. Coll, el conveni que vàrem
establir amb IMAGENIO, la plataforma de Telefònica, és molt
interessant per a IB3 perquè d’entrada no té cap cost econòmic
i ens permet estar amb la senyal d’IB3 Televisió a la plataforma
IMAGENIO a les Illes Balears i amb la senyal d’IBsat a tot el
territori de l’Estat espanyol a través de la plataforma
d’IMAGENIO. És un contracte que té una validesa d’un any
que esperam poder renovar l’any que ve i va ser una primera
passa interessant des del punt de vista comercial perquè li
repetesc que no té cap cost econòmic perquè ja ens permet
llançar la senyal d’aquest canal de producció pròpia més enllà
de les Illes Balears a l’espera de poder, que ja ha sortit a
concurs, el tema del satèlAlit per a Centre Europa que també es
resoldrà dins el pressupost d’enguany i ens permetrà tenir un
instrument per oferir televisió a aquells que des de fora de les
Illes Balears vulguin saber què passa a Balears i també disposar
d’un canal de promoció de la nostra cultura, de la nostra llengua
i del que passa a les Illes Balears, per tant estam molt orgullosos
d’aquesta iniciativa i esperam que l’any que ve la puguem
renovar amb la companyia Telefònica. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, vol intervenir? 

3) Pregunta RGE núm. 4769/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a evolució de les audiències de la
ràdio.

Llavors passam a la tercera pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 4769/08, relativa a evolució de les audiències
de la ràdio. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
evident que en aquesta comissió i en general parlam molt més
de televisió que de ràdio, però IB3 evidentment té un canal de
televisió i un canal de ràdio, per tant, atès que la nova
legislatura va suposar un canvi de model tant a la ràdio com a
la televisió i intentam centrar un poc en aquest mitjà, la ràdio,
un mitjà que podríem considerar més àgil des del nostre grup
parlamentari voldríem saber com evolucionen les audiències de
IB3 Ràdio. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Martorell.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Martorell i Reynés):

Gràcies, Sr. President. Vull agrair-li d’entrada l’interès per
la ràdio, però nosaltres també tot i que té una assignació
pressupostaria molt diferent a la de la televisió no és menys
important, tot el contrari, sabem que és un mitjà de comunicació
molt directe i des del primer dia també vàrem explicar que
havíem aconseguit introduir els canvis més aviat perquè és un
mitjà més permeable i més dinàmic.

A dia d’avui tenim una programació ja més estable, més
consolidada de la qual encara no tenim les dades d’audiència
perquè són la darrera fornada de l’EGM no recull els canvis que
vàrem fer a partir del mes de març, però sí que ja crec que li
hem donat un rumb bastant sòlid, en aquest sentit, fent una ràdio
que mira molt més cap a dins, que parla molt més del que passa
a les Illes Balears, que ofereix molta informació i que,
evidentment, com afecta la televisió també, hem convertit la
ràdio en un mitjà plural i obert a totes les sensibilitats socials i
polítiques.

L’augment d’audiències és una notícia molt satisfactòria que
hem tengut dins la ràdio, li contaré que les darreres dades de
l’estudi general de mitjans, l’EGM, li aporta a IB3 5.000 oients
més del que tenia l’anterior, és l’emissora generalista que emet
íntegrament en català a les Illes Balears que ha augmentat més
d’oients, ha passat de les 2.000 que tenia a l’anterior a 7.000 que
té actualment situant aquesta audiència en un rècord històric de
la jove trajectòria de la ràdio autonòmica de les Illes Balears.

Aquests resultats ens transmeten un augment rapidíssim
d’audiència i s’aposta per la pluralitat i per fer una promoció
cent per cent en català i per a nosaltres es veu clarament
recompensada. Li donaré més dades dient-li que respecte de la
fornada anterior i realitzada el passat mes d’octubre, novembre
recollia aquells 2.000 i ara passa a aquests 7.000 amb la qual
cosa s’incrementa un 250% l’audiència de la ràdio. Aquest
primer estudi correspon en temps real del 16 de gener al 18 de
març amb la qual cosa, com li vaig dir, no inclou els canvis que
vàrem introduir, i dels quals vaig informar en aquesta comissió,
que es varen introduir a principis del mes de març coincidint
amb el tercer aniversari.

Per tant, celebram aquestes dades d’audiència, és l’estudi
que marca aquestes tendències, no n’hi ha d’altre, i tot que no
són de la immediatesa ni de l’exactitud que pugui aportar
Sofres, per exemple, són les que tenim i esperam que puguin
millorar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de ... no vol intervenir el Sr.
Melià.

4) Pregunta RGE núm. 4796/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a emissions d'IB3.

Per tant, passam a la quarta pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 4796/08, relativa a emissions d’IB3. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Socialista Sr. Ernest Ribalaiga i Briones.

SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Moltes gràcies, Sr. President. De tots és conegut avui en dia,
i avui n’hem tengut una mostra, quan el director general ha
parlat a les altres preguntes que li hem fet d’IB3 Sat o de
televisió digital, analògica, internet, avui en dia es parla de tot.

Jo li agrairia, i per açò feim la pregunta, què ens pogués
explicar de manera clara i entenedora quins són els canals pels
quals IB3 es pot veure avui en dia i no només aquest canals sinó
on es poden veure aquests canals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Martorell, té la paraula per
contestar la pregunta.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribalaiga, entenc que sigui
complex perquè tenim diverses plataformes i diverses senyals.
D’entrada el concepte que les separa a totes és els drets
d’emissió d’allò que emetem, aquella producció pròpia, és a dir,
d’allò de la qual cosa nosaltres som qui ho ha encarregat i qui
ho ha pagat, no tenim fronteres; i de la senyal convencional
d’IB3 Televisió on hi ha, a més d’aquella producció pròpia,
sèries, pelAlícules, documentals i d’altres va condicionada al
territori de les Illes Balears; i tot i això hi ha diverses
plataformes de difusió d’aquesta senyal. Per tant, perquè ho
entengui li distingiria entre la senyal d’IBsat, no hi ha fronteres
i hi ha diverses plataformes, ara les hi explicaré, i la senyal
d’IB3 que sí que té fronteres que és el territori de les Illes
Balears i té diverses plataformes.

En el cas de la senyal d’IBsat, que no té fronteres, IBsat avui
es pot veure a Internet, IBsat es pot veure amb senyal analògica
a Catalunya, bàsicament a Tarragona i a Barcelona amb una
senyal analògica i poca antenització, però hi és, i a la plataforma
d’IMAGENIO i es veurà aviat a través del canal satèlAlit digital
i de satèlAlit lliure, en obert, a partir del canal 300 tan aviat com
resolguem el concurs que ja hem tret. Aquesta és la via de
sortida o l’àmbit d’emissió d’IBsat, canal de producció pròpia.

La senyal d’IB3 es veu amb senyal analògica al 98, gairebé
99% del territori de les Illes Balears i amb la senyal de TDT
pràcticament al 95% del territori de les Illes Balears per la
plataforma de cable d’ONO i per la plataforma de cable de
Telefònica IMAGENIO. 
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Després hi ha un tercer producte que és el segon canal de
TDT a les Illes Balears que avui l’ocupam amb la senyal
d’IBsat amb un retard de trenta minuts, de manera que intentam
facilitar també donar altres possibilitats a l’espectador que pugui
arribar tard a veure un programa, només pot veure amb un
retard els programes que són propis, fets a les Illes Balears.

A part hi ha la senyal de ràdio que té una cobertura de
pràcticament el cent per cent del territori a les Illes Balears en
analògic i que surt en digital per múltiplex digital que tenim en
el 95% del territori de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Martorell? Sr. Ribalaiga, vol la paraula per
intervenir en torn de rèplica?

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Bé crec que el tema és complex, em costa intervenir amb
puntualitzacions o amb apreciacions, s’entén del que diu que la
producció pròpia no té límits quant a mercat i, per tant, podria,
si no és, visible a tot el territori nacional i internacional fins i tot
si l’emissió es fa via satèlAlit o via Internet, i el que són
produccions que compram, per entendre’ns amb drets d’emissió
només a Illes Balears, això només es podrà veure sempre al
territori propi a través dels canals que ens ha comunicat el Sr.
Director General.

Jo en tot cas afegiria que potser seria bo que hi hagués més
dedicació, tal vegada, que tota aquesta producció pogués ser
visible a través simplement d’Internet que és un canal que avui
en dia és assequible per a  molta gent i que alguna manera
mundialitza el senyal també, no? Per tant, seria demanar o
suggerir que en aquest terrenys es fessin els esforços necessaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de contrarèplica, vol
intervenir Sr. Martorell?

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

Sí. IBsat, IB3 és a Internet, es pot veure a la pàgina web i
està des de gairebé el primer dia que vàrem posar en marxa
IBsat, es pot veure des d’Internet i de fet vàrem augmentar el
canal per poder-ho connectar amb més gent simultàniament i ara
crec que dóna la possibilitat de tenir, parl del darrer informe que
em feren, 60 emissions simultànies, vull dir, 60 persones poden
veure al mateix temps la senyal d’IB3 a través d’Internet i és
una qüestió que tan aviat com augmenta la demanda s’ofereix
i es contracten més bips per poder oferir aquesta senyal.

Aquesta diferenciació que veig que ha entès efectivament
que sàpiga que la senyal d’IB3 de producció aliena està
condicionada a les Illes Balears perquè tots i cada un dels
contractes d’allò que adquirim ve condicionat al milió, vint i
busques mil, no record la dada,  d’espectadors potencials i
pagam per cada un d’aquests espectadors potencials. Per tant, si
emetéssim alguna pelAlícula a Catalunya hauríem de pagar per
aquest milió més el sis o el set corresponents la qual cosa
multiplicaria per set o vuit els costos d’allò que adquirim.

Es dóna la circumstància que IB3 contràriament al que passa
a altres televisions és d’aquelles a les quals comprar producció
aliena li surt molt més a compte que a altres televisions. A IB3
li costa molt més fer un programa que adquirir-lo, tot i que és
evident que fer un programa et dóna un producte diferenciat i
te’l situa i et dóna sentit a la televisió, però a nivell de costos el
més barat avui a IB3 és comprar una pelAlícula que fer una sèrie,
per exemple, però evidentment són dos productes molt diferents
i des de sempre hem apostat per arribar al màxim en allò que
puguem, en producció pròpia ,per tot el que representa, però el
que condiciona l’espai d’emissió d’IBsat o d’IB3 són
simplement els contractes d’allò que adquirim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

5) Pregunta RGE núm. 4797/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ingressos publicitaris.

Passam llavors a la cinquena pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 4797/08, relativa a ingressos publicitaris. Per
formular-la té la paraula la diputada del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Margarida Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President i gràcies, Sr. Director General per ser
aquí junt amb el seu equip. En ocasions anteriors...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal, li pregaria que s’acostés més al micròfon
perquè no se sent.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Director General,
per ser aquí en companyia del seu equip. Li deia que en
ocasions anteriors que havia comparegut vostè davant aquesta
comissió per contestar les nostres preguntes ens havia
manifestat la seva clara aposta per obrir-se a altres canals i a
altres mercats per tal de millorar els ingressos en concepte de
publicitat. 
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Per tant, li demanaria ara molt concretament quin és el
balanç d’ingressos publicitaris global del mes de maig respecte
d’anteriors exercicis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per contestar la pregunta 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. Sra. Mercadal, li he de contar que a
dia d’avui les dades de facturació de publicitat són fluctuants
perquè canvien d’uns mesos a uns altres, i així com vàrem
engegar l’any amb una lleugera davallada respecte de l’any
anterior que ve justificada, evidentment, pel canvi d’empresa
que ens prestava aquest servei, a dia d’avui li puc dir que hem
restablert aquesta situació i a més en el mes de maig l’hem
superada notablement, circumstància que no vull celebrar amb
excés perquè possiblement venguin altres mesos, l’estiu
possiblement sigui així, en els quals la facturació en publicitat
davalli i, a més, el mercat està molt sensible ara, és del primer
que es ressent davant de l’anunci de qualsevol circumstància
que tengui a veure amb una crisi, és el primer que se’n ressent,
de fet, segons informacions que hem vist aquests dies els
ingressos a Televisió Espanyola han davallat un 4% respecte de
l’any anterior, no ens passa així avui, però això no lleva que no
pugui passar els pròxims mesos, però sí que la fotografia que
avui li puc mostrar dels ingressos publicitaris que tenen la ràdio
i la televisió són molt positius.

Miri, amb el canvi d’empresa que hem canviat Continental
ha substituït a Nova Media s’ha aconseguit augmentar els
ingressos publicitaris en el mes de maig respecte del mateix
període de l’any anterior. Les vendes de publicitat de televisió
en el mes de maig augmentaren un 60% respecte del maig del
2007 i pel que fa a ràdio supera per cinquè mes consecutiu la
facturació generada el mateix període de l’any 2007 amb un
augment del 88,64%. El maig d’enguany se supera aquest 60%
amb una producció neta de 252.206 euros i això ja ve d’una
tendència a l’alça perquè el mes d’abril ja vàrem igualar la
facturació de l’any anterior i el mes de maig ara l’hem superada
amb aquest 60%.

Dades que poden completar també un poc aquesta
radiografia perquè entenguin el que passa amb el mercat
publicitari a IB3 i és que la inversió procedent del mercat
balear, és a dir, d’anunciants de les Illes Balears ha crescut un
39,64% i representa a dia d’avui un 64 de la facturació total. Pel
que fa a la ràdio li de he comentar que s’ha augmentat aquest
88,64% com li deia i en general durant tot el que duim d’any
2008 la producció neta assolida per IB3 durant aquest període
de gener a maig és de 872.987 euros, només estam a dia d’avui
un 5% per davall del que va ser l’any passat perquè vàrem
començar uns primers mesos a un 30% per davall i ara tot i que
hem recuperat estam un 5% per davall, però aquesta tendència
estam segurs que la recuperarem perquè la tendència és a l’alça.

Per mercats dir-li que representa el 64% i que aquest
augment del mercat local és del 39, per tant, estam aconseguint
els objectius que ens marcàrem que eren augmentar els
ingressos publicitaris i sobretot ser una bona plataforma per als
anunciants locals que puguin disposar d’una ràdio i una televisió
autonòmica. Les dades són molt bones a la ràdio, molt bones
perquè abans eren molt dolentes, i jo crec que es poden millorar
moltíssim, no és encara del tot satisfactori, però per ventura
perquè era un mitjà de comunicació molt jove i per ventura
perquè hi ha tendència a anar abans al mitjà gran, que és la
televisió, la ràdio s’ha hagut de fer un esforç per intentar
comercialitzar més els seus espais, circumstància que serà més
bona de fer tan aviat com consolidem la graella, perquè és més
bo de fer vendre un producte quan ja hi ha una programació més
estable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica vol intervenir la
Sra. Mercadal? No?

6) Pregunta RGE núm. 4798/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comercialització de la FORTA.

Llavors passem a la sisena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4798/08, relativa a comercialització de la
FORTA. Per formular-la té la paraula el Sr. Francesc Dalmau,
del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Sincerament creim que dins la nova
etapa de la Radiotelevisió pública de les Illes Balears un dels
eixos fonamentals és la comercialització..., l’entrada d’IB3 dins
la comercialització de la FORTA. Creim que és un fet
importantíssim i que suposarà a més un canvi considerable, i ens
agradaria saber com pot afectar l’entrada d’IB3 a la
comercialització de la FORTA en matèria, més específicament,
en tema d’ingressos publicitaris i d’audiències.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Martorell, té la paraula per
contestar la pregunta formulada.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Dalmau, la participació d’IB3
Televisió en la comercialització conjunta de FORTA ha estat
una bona notícia en tant que ens ha permès arribar a uns
ingressos que abans no s’havien aprofitat. Això ha tengut un
cost sobre els minuts de publicitat, però no s’ha ressentit
l’audiència en aquest sentit, vull dir que no ha tengut un efecte
directe. Tot i això estam molt per davall del màxim que podem
emetre de publicitat, i ens ha permès una circumstància afegida
que és posar-nos en contacte amb tota una sèrie d’anunciants
que per ventura ni sabien que existís IB3 Televisió, anunciants
amb els quals hem pogut colAlaborar o als quals hem pogut
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contractar a part del paquet de FORTA quan hi ha hagut alguna
emissió d’algun producte diferenciat o que han volgut entrar
més enllà de l’acord que tenen amb FORTA.

I perquè entenguin aquest acord amb FORTA, que d’entrada
li dic que no ha penalitzat l’audiència i sí que ha donat un altre
valor a la cadena i que no oblidem que també la publicitat és
informació, els explicaré, perquè entenguin el funcionament,
que la publicitat de FORTA ve condicionada als GRP, és a dir,
als impactes que tengui entre l’audiència; en funció de
l’audiència complim els objectius. És a dir, IB3 s’ha
compromès amb FORTA a arribar a uns objectius publicitaris
dins el conjunt de les televisions autonòmiques. Tan aviat com
IB3 aconsegueixi aquests objectius no s’han de continuar
passant aquells anuncis, vol dir que en la mesura que puguem
posicionar bé els anuncis o tenguin bona audiència, la
descarregam de minuts d’emissió.

L’objectiu que ens hem plantejat és molt modest, molt
realista, l’hem complit i esperam que això ens permeti anar
avançant en el sentit que puguem millorar les dades d’audiència
i puguem millorar aquests ingressos, i per tant puguem
participar de manera òptima i intelAligent dins la
comercialització de FORTA; en una paraula, li puguem treure
més profit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Dalmau, vol intervenir? No?

7) Pregunta RGE núm. 4800/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions publicitàries a la campanya d'estiu.

Llavors passem a la setena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4800/08, relativa a actuacions publicitàries
campanya d’estiu. Per formular-la té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair la presència, com
no podia ser d’altra manera, del director general de l’ens públic
i de tot el seu equip, a qui saludam.

I quant a la primera pregunta del Partit Popular queda
formulada en els seus termes, que li record que és quin
rendiment econòmic tendrà la campanya d’estiu a l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, si n’és el cas, i si s’ha
concretat alguna acció específica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar 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. Sr. Serra, disculpi, interpret quin
rendiment publicitari o econòmic tendrà la campanya d’estiu a
IB3.

La previsió d’ingressos publicitaris disminuirà, imaginam,
per seguir la corba de la tendència d’exercicis anteriors, on hem
vist que el mercat publicitari decau els mesos d’estiu i augmenta
notablement cap a final d’any, especialment a l’època de Nadal.
Per tant imaginam que possiblement davalli, i imaginam també
poder ser víctimes també d’aquesta lleugera recessió o crisi, o
com li vulguin dir, o desacceleració o..., que hi pugui haver en
el mercat publicitari.

Tot i això sí que el fet d’estar dins FORTA i el fet de tenir
a ple rendiment els equips comercials, imaginam que puguem
tenir uns resultats millors que l’any anterior, entre altres coses
perquè l’any anterior era el segon any que funcionava IB3 i
aquest serà el tercer, i per tant se suposa que tota la màquina
està més ben engreixada. I també tenim l’avantatge que per
l’experiència d’anys anteriors el consum televisiu a Balears
augmenta, supòs que també perquè augmenta la població, i
davalla l’oferta televisiva de la nostra competència, i per anys
anteriors tenim l’experiència que els resultats d’audiència
milloren els mesos d’estiu i que davallen també els ingressos
publicitaris. 

Intentarem aprofitar-nos de l’avantatge que ens dóna l’estiu
respecte de la graella, que cada any és diferent perquè enguany
d’entrada tenim un europeu de futbol a una cadena, Cuatro, molt
més posicionada, i una Sexta molt més ben posicionada, i unes
tomàtigues molt més ben posicionades, aquí i per tot l’Estat,
totes les televisions autonòmiques han davallat dos punts de
mitjana respecte de l’any passat. Per tant l’escenari és molt
dinàmic, però la intuïció i el que veim d’anys anteriors ens du
a pensar que disposarem de majors oportunitats d’audiència i
que haurem de fer esforços superiors a nivell publicitari i a
nivell comercial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, efectivament, és vera
que hi ha unes certes tendències, no només del seu mitjà, dels
mitjans que vostè dirigeix, sinó també de tots els mitjans, també
succeïa en etapes anteriors i és una cosa habitual a les nostres
illes, que combaten d’altres maneres. Quan parlam d’accions de
rendiment econòmic pensam també en altres qüestions que jo li
expòs per si li pot resultar útil i que sense cap dubte pens que
pot ser una reflexió important, que també esperàvem del seu
equip.
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En primer lloc -vostè ho diu- l’època de l’estiu augmenta la
població i entenem que això és una oportunitat si s’estudia
quina població augmenta i qui és que veu més la televisió i, per
tant, si hi ha possibilitat d’adreçar alguns continguts específics
o alguns productes específics per a aquests nous públics i fins
i tot per consolidar la presència d’alguns d’aquests públics. El
públic estranger que visita la nostra terra no sol ser usuari
habitual de la nostra televisió autonòmica, però tenint en compte
la possibilitat que en el futur a través de TDT i demés estigui
implantada IB3 a altres indrets, idò potser és una oportunitat per
fer arribar aquesta..., bé, per vincular aquest públic a un canal
específic fins i tot a llocs com Catalunya, on vostè tendrà una
certa presència, que això tengui fins i tot una certa continuïtat.

L’altra qüestió és que quan parlam de la indústria
audiovisual, on vostè té un paper rellevant i el canal que vostè
dirigeix, i estic parlant especialment de la televisió, entenem
que té també un paper a fer quant a la relació que tengui amb
televisions que vénen de l’estranger; es dóna una peculiaritat a
les nostres illes que és que rebem molts canals internacionals.
Jo mateix en altres èpoques que vaig tenir oportunitat de dirigir
un petit canal de televisió a Eivissa, amb molta modèstia i amb
molts pocs recursos, es podria dir que els nostres rendiments
econòmics es duplicaven a l’època d’estiu precisament quan
l’etapa publicitària dequeia, precisament pels acords que teníem
amb televisions de fora que feien possible industrialitzar gran
part de la nostra activitat i promoure les nostres illes a fora,
donant uns continguts d’una certa qualitat i donant uns
continguts d’una certa qualitat i donant uns continguts que
pensam que poden ser aprofitables des del punt de vista
publicitari. Entenem que això és una funció també d’IB3,
entenem que IB3 també ha de fer possible aquesta oportunitat
de mostrar-nos a l’exterior des dels ulls d’aquí, des de les
possibilitats d’aquí, i a través de la relació d’aquells que vénen
de fora, i quan parl de rendiment econòmic entenc que també
hem de parlar d’aquestes oportunitats, funció important dins la
indústria audiovisual que crec que ha de tenir IB3. 

I tot això tenint en compte que esperava també de les
paraules i de la segona oportunitat que té vostè per contestar
aquesta pregunta, per tancar-la, que també ens faria un llistat de
productes específics. Hi ha costum a tots els mitjans, tant ràdio
com televisió, de crear una graella específica per a l’època
d’estiu; entenem que una graella específica ha d’anar
acompanyada també d’una explotació específica, també des del
punt de vista publicitari, però no només publicitari, entenc que
fins i tot hi ha productes que es poden treure acompanyats de
merchandising, acompanyats d’una sèrie d’accions que vostè
sap que són a vegades fins i tot més rendibles que la mateixa
publicitat i que poden fer possible compensar una situació
econòmica precària i difícil com entenem que té IB3. 

Per tant tres grans conclusions: quins productes específics fa
comptes posar en marxa a l’estiu?, com és la tònica habitual a
tots els mitjans; quines accions específiques dins l’àmbit de la
indústria audiovisual fa comptes fer?, si pensa explotar aquesta
via o explorar-la, com a mínim, o treure’n cap rendiment
econòmic que compensi la situació econòmica d’IB3; i tercera
qüestió, i crec que també molt important, quins mitjans pensa
invertir per fer això possible? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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):

Sí, Sr. Serra, d’entrada també com un concepte que no he
explicat, que no he arribat a explicar-li, intentarem que els
costos de producció també davallin bastant, és a dir, intentarem
reservar recursos econòmics de cara a la temporada d’hivern i
la temporada que comenci el setembre. 

Tot i això feim una programació pròpia per a l’estiu amb una
sèrie de productes dissenyats a posta per a l’estiu. Així li parlaré
del programa Temporada alta, que és un programa dedicat més
a temes socials i més d’estiu; també farem el programa Quin
estiu!, que és un programa que anirà el cap de setmana on hi
haurà més dedicació a temes més frescos i més estiuencs, com
el seu propi nom diu. També estrenam ben aviat el programa
que es diu Fent trull, que és una espècie de concurs per cercar
talents, gent que canta i balla i demés, que s’ha fet per tots els
pobles de les Illes Balears, s’ha anat enregistrant i s’anirà
emetent durant aquest estiu. De fet hem canviat també la sèrie,
que fèiem Laberint de passions i ara hem estrenat Ous amb
caragols, que és una programació més fresca, més dirigida cap
a una època estiuenca, perquè el consum a l’estiu és menys
regular i per tant necessitam una sèrie més fragmentada, és a dir,
que no depenguis del capítol d’ahir perquè puguis seguir el
d’avui, perquè ens entenguem. També farem la Copa del Rei de
vela, farem tots els partits amistosos del Mallorca durant la
pretemporada, ara estam amb en Rafel Nadal al torneig de
Queen's, que vàrem encetar ahir, i també potenciarem bastant la
programació infantil amb el Club d’en Guai per allò que els
alAlots a l’estiu no van a escola i els matins potenciarem aquests
tipus de continguts per damunt d’uns altres.

I també explicar-li que tenim aquest servei amb una
productora que vàrem contractar fa devers mig any, que ha anat
fent algunes coses però que ara sobretot serà quan ho farà més,
que és la que s’encarrega de vendre aquelles qüestions que són
notícia a Balears i que puguin ser d’interès per a altres
televisions del centre d’Europa. Per tant tenim aquest servei i
intentam colAlocar, si m’ho permet, o almanco oferir aquest
servei a totes les televisions europees, i funcionar com a gran
agència de notícies a les Illes Balears perquè els mitjans que
tenim ens permeten donar un producte de manera més..., de més
qualitat i amb més immediatesa que uns altres. Per tant feim
aquest servei, que de moment ens ha donat poc rendiment
econòmic però esperam que ara a l’estiu funcioni més.
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I també dir-li que evidentment a l’estiu augmenta el consum,
però no hem plantejat la televisió cap al públic que ens visita,
sinó més aviat per fer una programació pròpia d’estiu per a
aquells que no se’n vagin de vacances i quedin a Mallorca, i que
sigui també un bon reflex del que passa a les Illes Balears. Per
tant diria que hem fet una anàlisi centrant-nos sobretot en públic
infantil els matins i fent una programació més fresca, reduint
costos i redifonent alguns programes dels que hem donat durant
la programació de l’hivern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 4801/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a imparcialitat a la programació d'informatius.

Passem, llavors, a la vuitena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4801/08, relativa a imparcialitat en la
programació d’informatius. Per formular-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director, tenim un tema recurrent,
desgraciadament, en aquesta cambra i aquesta comissió, que és
la imparcialitat de la programació d’informatius, una
imparcialitat que permeti’m que posi en qüestió, donats
qüestions específiques i temes que podem veure a dia d’avui en
els mitjans que vostè dirigeix.

Li demanaria si considera adequat el tractament que vostè ha
fet del cas específic de Son Oms en els informatius d’IB3
Televisió, sobretot tenint en compte no només..., una flor...,
sempre diuen aquella dita que una flor no fa estiu, que és el
primer dia que va sortir la notícia, sinó la continuïtat que ha
tengut al cap del temps, i sobretot la relació preocupant que té
respecte als altres mitjans de comunicació, i permeti’m fer una
reflexió envers els mitjans escrits. Quan han tret..., el cas ha
sortit en portada en reiterades ocasions a l’àmbit escrit i amb
una curiosa, també, coincidència entre tots els mitjans escrits,
hem pogut veure al seu mitjà que la notícia sortia al catorzè o
quinzè lloc i amb una dedicació bastant escassa quant a minuts
i quant a segons, als seus mateixos informatius; o fins i tot
obviar certes informacions a l’Informatiu migdia i treure-les a
la nit. 

Són qüestions que entenem que són absolutament
preocupants i que es reprodueixen no només en el cas de Son
Oms sinó en altres, com el cas d’Eivissa Centre; per exemple a
l’informatiu de la nit de dia 11 del 6, on vàrem poder veure que
escandalosament aquesta qüestió no era tractada o era tractada
d’una manera absolutament parcial. Li demanaria una reflexió
en aquest sentit i la seva opinió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per respondre 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. Sr. Serra, vostè em demana si
consider adequat el tractament que s’ha fet del cas Son Oms als
informatius d’IB3 Televisió, i jo li diré que sí, que el consider
adequat, i li faré una broma, i és que si IB3 fos una televisió
polititzada i d’ús per a Unió Mallorquina jo ja hauria d’haver
dimitit, pel seguiment que s’ha fet del cas Son Oms. Per tant
crec que s’ha fet un seguiment molt correcte, perquè la
intervenció de part de l’equip directiu ha estat nulAla, vull dir
que s’ha fet una feina totalment com sempre, independent, dels
equips informatius.

I sí que li rebatré algunes qüestions, com vostè ha afirmat
aquí, i potser li falta informació. Jo si vol li faig la narració; és
un poc feixuga però per ventura sí que és important per desfer
els arguments que vostè em diu, perquè aquesta notícia el dia
que hi va haver el registre al bufet Montis va ser portada de
l’informatiu, va ser el primer del sumari de l’informatiu. El que
passa és que han d’entendre que una cosa és un diari i l’altra és
una televisió. La televisió conta les coses amb més immediatesa
que un diari, per tant les coses que vostè veu a la portada d’avui
és que varen ser portada el dia anterior a la televisió, però tot i
això el seguiment de Son Oms ha estat en els informatius del
migdia de dia 29 i del vespre de dia 29, del migdia de dia 30, del
vespre de dia 30, de dia 31, del dia primer, del dia 3 de..., devia
ser de maig, del dia 4, dia 5 i dia 6. Hi ha hagut opinions de tot
tipus, tothom ha parlat, s’ha recollit el que s’ha dit en el
Parlament, se li ha posat el micròfon davant al Sr. Vicens per
demanar-li si havia de dimitir, vull dir...

I escolti’m, jo no bravejaré de les crítiques que em fan els
meus companys, però és que a la premsa hi ha crítiques de
dirigents d’Unió Mallorquina al seguiment que fa IB3 Televisió
del cas Son Oms. Jo per tant no estic orgullós de les crítiques
que alguns companys de partit puguin fer al seguiment que s’ha
fet, però sí que tenim la consciència molt tranquilAla d’haver fet
una feina molt correcta, molt professional amb el tema del
seguiment d’aquesta circumstància, tot i que -crec que també
s’ha de deixar molt clar- que aquest cas afecta una persona per
uns fets que varen ocórrer quan no tenia cap càrrec públic, que
varen passar fa quasi 20 anys i que no afectaven cap institució.
Per tant, tot i això, crec que s’ha fet un seguiment com cal
perquè hi ha hagut una inspecció per part de la Policia i de la
Fiscalia, i aquestes imatges jo les he vistes per IB3 Televisió. 

Per tant no consider que haguem fet cap tipus d’ús pervers,
ni mal intencionat, ni obscurantisme, sinó que crec que
simplement s’ha donat la informació com s’havia de donar, una
feina que han fet els equips informatius d’IB3 Televisió, de la
televisió i de la ràdio. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica el Sr. Serra té la
paraula.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo entenc que és una
qüestió en la qual vostè i jo no ens posarem d’acord, entre altres
qüestions perquè vostè ha de defensar i vol defensar el seu punt
de vista i tendrà el criteri que consideri oportú, però permeti’m
que opini en aquest sentit i li digui que no compartesc en
absolut el seu criteri, i vostè parla dels dies que ha sortit la
notícia, però també m’agradaria que comentàs els segons que ha
dedicat a cada notícia cada informatiu i també la posició dins el
mateix informatiu de cadascuna d’aquestes notícies.

També comenta l’oportunitat de sortir o no sortir aquesta
notícia i la diferència respecte dels altres mitjans, que és evident
i constatable, però també li diré que la prioritat informativa no
ve determinada per si el cas era un cas d’una persona a la qual
afectava fa 20 anys, o en fa 5 o en fa 3, sinó per tot allò que
succeeix en el moment actual, que sense cap dubte és el registre
d’un despatx, igual que va succeir en altres casos com el cas
d’Andratx, per dir-ne algun curiós i proper; els registres i també
les opinions de Fiscalia, que han estat constants i han estat en tot
moment tractades pels diferents mitjans de comunicació, i, ja li
dic, em queix -i permeti’m que ho faci en aquesta cambra, que
crec que és on correspon- del tractament que té això.

Vostè, com que té el torn per tancar aquesta pregunta,
argumentarà el que consideri oportú, però no em podré creure
res del que vostè digui, a part del que puc veure jo, evidentment,
i tots els ciutadans de les Illes Balears, que no és altra cosa que
un tractament dins l’informatiu en una posició bastant relegada
dins l’espectre, diguem, d’un informatiu al dia, d’un minutatge
molt escàs i entenem d’una parcialitat que és la mateixa que
vostè ha comentat en la seva resposta, amb reflexions al voltant
de quan, com i de quina manera es portaven a terme, que entenc
que no reflecteixen la realitat de la notícia tal com està essent
expressada ni més ni menys per altres mitjans de comunicació
a les nostres illes, per cert amb una certa coincidència per part
de gairebé tots.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica Sr. Martorell té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, en el terreny d’allò
subjectiu no ens entendrem, però jo li donaré les dades
objectives que tenc; és a dir, jo he vist les imatges per IB3
Televisió del registre, de les declaracions davant Policia, de les
declaracions de tots els partits polítics en el Parlament, de les
declaracions de tothom qüestionant el consell... Vull dir que jo
tot això ho he vist a IB3. Per tant hi és i no sé què més vol
facem, perquè si de cas crec que el que li puc aportar és la dada
dels minuts, perquè vostè m’ha tret el minutatge; efectivament
el tenc en aquest informe: el dia 29..., alerta!, els minuts de
televisió, les peces, si vostè ha fet i sap de televisió veurà com
d’importants són 30 segons en televisió; idò el dia 29 la peça de
l’informatiu del vespre va tenir 2 minuts i mig, 2 minuts 30

segons; la de dia 30, 3 minuts 10 segons la del migdia, i la del
vespre 2 minuts 35 segons; a part de la informació que sortia en
els titulars i demés. 

Per tant jo crec que, bé, crec no, estic convençut que, a la
pregunta de si ho consider adequat, sí, i orgullós de la feina que
ha fet, incòmoda per al director general perquè no són notícies
agradables, com tampoc no ho pugui ser el cas Andratx, però no
estam aquí per valorar les notícies des del punt de vista
subjectiu del director general, però sí que li he de dir que estic
convençut que el tractament ha estat l’adequat. 

I vull aprofitar per felicitar també els equips d’informatius
pel seguiment que han fet, tant de la ràdio com de la televisió,
d’aquesta i d’altres qüestions com estan sortint, perquè la
pluralitat i la bella factura dels informatius, ningú no les
qüestiona. Si no fos així tampoc no tendríem els magnífics
resultats i d’acollida que tenen aquests informatius, que han
augmentat 14.000 espectadors respecte de l’etapa anterior,
14.000 persones més veuen avui els informatius d’IB3, que no
els veien abans. Això és una garantia que avui IB3 és creïble i
que aporta pluralitat i credibilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 4802/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a imparcialitat a la programació d'IB3.

Passem, llavors, a la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 4802/08, relativa així mateix, també, a
imparcialitat a la programació d’IB3. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Esper que la contestació a aquesta
pregunta que ve ara, la faci en termes un poc més globals i més
amplis, i és que entenc que vostè agafa la part que li interessa,
i quan em comenta el tema dels informatius, per posar un
exemple per fer la següent pregunta, em parla del dia 29 i del
dia 30, que efectivament són els dies que tenen un minutatge
més alt, però no em parla dels cinc o sis següents dies, on els
mitjans informatius de les Illes Balears en general varen
continuar tractant aquesta qüestió i vostè relegava el tema a la
posició número 15 -perquè ho vaig comptar- i no m’ha comentat
els segons. Li agrairia en el seu moment que ho examinàs; no sé
si (...) aquí, però que en tot cas ho examinàs. 
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El convidaria a fer-ho de la mateixa manera que jo ho he
hagut de fer davant la pantalla, fent el minutatge i controlant
aquesta qüestió, ben igual que ho faig en altres casos i n’hi puc
anomenar d’altres, com per exemple les qüestions que
comentarem després, que vénen a la següent pregunta i que fan
referència a si considera equitatiu o no el tracte que han rebut
els casos de Can Domenge i Andratx a la programació d’IB3
Televisió. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, jo li diré que crec jo
recordar que a l’ens públic volem dir que a IB3 no parlam
d’equitat sinó d’independència de les persones que realitzen els
informatius i els programes respecte de la direcció general. Des
de la direcció dels serveis informatius s’exigeix com a principal
criteri el periodístic i no el polític. Per tant les informacions que
apareixen als diferents espais de notícies d’IB3 són les que el
personal d’informatius, tant d’IB3 com d’SBT, han considerat
més rellevants d’acord amb la seva formació i el seu criteri, i no
les que es puguin solAlicitar des d’instàncies de l’ens.

Per tant jo diria que estam fent unes informacions que són
independents i no equitatives perquè evidentment no hi ha cap
cas igual, i crec que estarà d’acord amb jo que no és el mateix
el cas Can Domenge que el cas Andratx, entre altres coses
perquè el cas Andratx ha tengut una sentència de 69 judicis que
hi ha pendents, i el cas Can Domenge..., pel qual també els seus
companys votaren a favor en el ple del Consell de Mallorca, idò
no crec que sigui comparable al cas Andratx. Però de totes
maneres si es refereix al programa d’IB 30 potser que el
tractament no hagi estat equitatiu, però, com li deia, els casos
són diferents. Hi ha una sentència condemnatòria en el cas
Andratx i en el cas Can Domenge de moment haurem de
mantenir la presumpció d’innocència, i crec que és un tema que
de moment, si no ho record malament, està en mans de la
Fiscalia i no del jutge.

I crec, contestant la seva pregunta, que el tractament va ser
adequat, i en tot cas també diria que no correspon a la direcció
general fiscalitzar totes les informacions, ni les notícies ni els
reportatges, ni les entrevistes que apareixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vostè no ha de fiscalitzar res,
efectivament, però ha de controlar que sigui com pertoca, i
precisament l’Estatut d’Autonomia el que li demana, a vostè, és
que sigui la informació veraz e independiente, diu
concretament. Permeti’m que ho faci, però que posi en dubte
que això pugui ser així, perquè jo l’únic que li deman és que
quan parlam de certes qüestions es vegi com s’expressa. Jo li ho
comentaré perquè veig que vostè no ho ha fet.

El cas Andratx, tots ho coneixem, efectivament té una
transcendència important, tampoc no ho negam, i la posició del
Partit Popular en aquesta qüestió ha estat més que clara des del
primer dia, però en tot cas hi ha hagut un tractament exhaustiu
i amb una posició absolutament d’atac cap a totes i cadascuna
de les accions que s’han fet per part dels jutjats amb una
presència crec bastant considerable i amb un enfocament bastant
punitiu, diria jo, per a cadascuna de les persones a les quals hem
de presumir la mateixa innocència que vostè diu de Can
Domenge, entre altres coses perquè només hi ha una de les
sentències, avui per avui, fetes respecte a la casa d’aquest
senyor, però no respecte a cap altra qüestió, cosa molt diferent
que ha fet vostè amb Can Domenge, que li he de dir que ho va
presentar dins un capítol que parlava de la arquitectura del
siglo XXI. Jo no sé si vostè considera oportú o no que es tracti
aquesta qüestió dins aquest element interessant, que encara no
hem pogut veure perquè l’edifici encara no està fet, que ho
emmarqui relacionat amb una qüestió també tan interessant com
la defensa de l’edifici de GESA, englobat també dins
l’arquitectura del segle XXI, i amb una entrevista al Sr.
Bartomeu Vicens que sobrepassava, per cert, si comptam els
diferents espais, més de 20 minuts. Vostè m’ha parlat dels 30
segons, de la importància de 30 segons en televisió, però
permeti’m que li parli de més de 20 minuts d’entrevista a un sol
senyor i sense la posició, per cert, de cap altre partit polític, on
es parlava de les fantàstiques iniciatives que havia tengut, per
cert, el partit amb el qual vostè té relació respecte al tema de
Can Domenge.

Crec que no és un enfocament precisament equitatiu, si em
permet l’expressió, però sense cap dubte tampoc veraç ni
independent, entre altres qüestions també perquè quan es va
parlar del tema precisament judicial en aquest reportatge, se’n
va parlar aproximadament 26 segons, amb una segona peça que
crec que en tenia 15. Permeti’m que m’equivoqui, potser són 40
segons, però si els relacionam amb aquests 20 minuts no sé si
puc parlar d’equitat. Vostè no ho considera oportú però
permeti’m que jo ho digui.

Em permetrà que faci aquesta reflexió, són dos enfocaments
tremendament diferents: un amb un àmbit absolutament positiu,
com una contribució a la nostra societat i una forma l’enlairar,
enaltir tot allò que fa referència a una bona actuació urbanística
com el tema de Can Domenge, que permeti que ho qüestioni,
com a mínim, no?; i per altra banda el tema del cas Andratx, un
absolut desastre on el Partit Popular ha tengut una participació
més que clara, definitiva i contundent, sense parlar,
curiosament, d’aquells altres que havien tengut pacte també amb
el Sr. Hidalgo en altres ocasions, i on evidentment som
culpables d’absolutament tot el que passa en aquest món, sigui
o no sigui relacionat, estigui o no estigui relacionat amb el Partit
Popular, però en tot cas com una tònica habitual en el seu mitjà
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de comunicació i com una tònica habitual en la seva forma
d’actuar, que té relació amb altres qüestions, i li parl
precisament de la imparcialitat de la programació.

Li deman avui la retirada d’un programa que és el programa
del Sr. Prunés, un programa que té un share aproximat d’entre
1 i 1,6, que té una funció social crec que bastant limitada per
aquesta audiència i que té una parcialitat més que clara,
definitiva i demostrada en comentaris com: relacionar el Partit
Popular amb El Padrino, la qual cosa fa referència, li ho vull
recordar, a la màfia i qualificacions que crec que no tenen la
qualitat que pertoca, la que esperam pels mitjans públics i sense
cap dubte per allò que seria desitjable, la independència que
encara està per demostrar avui per avui en els mitjans que vostè
dirigeix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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):

No sé per on començar, perquè m’ha obert tants de fronts
que no sé si em bastarà el temps. Començaré pel darrer, al
programa de Joan Prunés crec que conviden gent del Partit
Popular que han desistit a venir, això també és una cosa que ens
torna passar amb el documental de Can Domenge, que també
se’ls va convidar a intervenir i varen dir que no volien
intervenir.

Quant a equitatiu. Home, no voldrà comparar un concurs
públic per fer una acció urbanística que mira cap al segle XXI
en el centre de Palma, que el guanya un arquitecte de reconegut
prestigi internacional, autor de la torre Agbar de Barcelona, com
és Jean Nouvel, no vulgui que sigui equitatiu amb una caseta
d’eines feta a Andratx per un (...). Escolti’m, estam parlant de
dues coses molt diferents, són temes d’arquitectura molt
diferent, comparar un projecte de Jean Nouvel amb una caseta
a sòl rústic a Andratx són dues qüestions molt diferents. Per
això nosaltres les vàrem separar perfectament, i una cosa és el
documental de Can Domenge, que parla d’arquitectura i l’altra
és el seguiment que han fet els informatius del Cas Andratx.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

10) Pregunta RGE núm. 4803/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a paper de la TDT.

Passam a la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE
núm. 4803/08, relativa a paper de la TDT. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La següent qüestió fa referència a la
finalitat específica que ha de tenir el TDT -Televisió Digital
Terrestre- d’IB3 Televisió a les nostres illes, però també més
enllà. Els projectes que tengui vostè en aquest sentit, i esper que
siguin bastant més elaborats que els que m’ha comentat de
l’estiu, que realment crec que no tenien l’argumentació
suficient. No sé si haurem de patir també que dins aquesta TDT
tenguem el programa del Sr. Prunés, esper que com a mínim
contribueixi que tengui una presència i una audiència un poc
major, que l’1,1 que té actualment, o l’1,6 màxim que ha arribat
a tenir..., perdó, el primer programa tenia un 3 i busques, la qual
cosa va ser fantàstic. No sé si haurem de patir també la mateixa
imparcialitat en aquesta TDT que vostè argumentava
actualment, amb extraordinaris reportatges, com els que fan
referència a l’arquitectura del segle XXI, una qüestió
fonamental, amb un tema com Can Domenge que curiosament
està en els jutjats i que vostè ho obviï a la seva argumentació. I
curiosament la seva argumentació coincideix amb la que va fer
precisament el reportatge de Can Domenge.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Per contestar la pregunta té la paraula el
Sr. Martorell.

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

Bé, la finalitat que tenim en la TDT és bàsicament la
d’ocupar els dos canals dels múltiplex autonòmic que ens
corresponen i a dia d’avui..., de fet no vàrem ser nosaltres, ja
ens vàrem trobar aquesta acció feta, jo aprofit per felicitar els
anteriors gestors d’IB3 perquè des del principi que hi ha senyals
en TDT, IB3 està ben posicionada. És més, ahir que va ser un
dia que hi va haver mal temps, per circumstàncies tècniques, de
les poques senyals que es mantenien en TDT justament era la
d’IB3. De vegades les coses són a l’inrevés, aquesta vegada ens
ha anat bé i IB3 va aguantar el senyal de TDT.

Tenim aquests dos canals i un seguirà sent la televisió
convencional, el canal generalista, i l’altre crec que està obert a
moltes possibilitats. De moment l’estam ocupant perquè
pràcticament pagam el mateix, el facem servir o no, amb
l’IBsat, amb un retard que permet qüestions tan pràctiques, com
li deia, si vostè arriba a casa a les 9, pot veure l’informatiu de
les 20.30 perquè el donam amb mitja hora de retard. En aquest
sentit crec que estam aprofitant tot allò que tenim. També
serveix de plataforma per a la senyal de la ràdio digital. En
aquest sentit crec que estam actualitzats i posats a la modernitat,
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preparats per a la pana analògica i no descartam que en un futur
immediat comencem a fer proves amb senyal de TDT d’alta
definició i que per ventura hi hauria acord amb empreses de fora
de les Illes Balears per fer servir Balears com un petit camp de
proves, tant en televisió digital d’alta definició, o podria ser
també el tema de l’emissió de televisió a través de telèfon
mòbil. 

Són plataformes que ens posen en el punt de la modernitat
i allà on intentarem, sempre que no ens dugui uns costos
desproporcionats, ser-hi.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, no m’ha contestat la pregunta de
si haurem de patir la presència del Sr. Prunés també a la TDT de
manera continuada, tampoc no m’ha respost anteriorment a la
pregunta que li tocava, si acceptava el nostre convit de fulminar
clarament per innecessitat d’aquest programa de (...), entenc que
no és la qüestió que vol contestar avui, però en tot cas... En
temes de TDT, com succeeix en molts altres mitjans, hi ha un
problema, què és primer el mitjà o el contingut? Nosaltres
pensam que el més fonamental és transmetre un contingut, és a
dir, buscar la manera més adient d’arribar a un públic específic,
amb un contingut concret i buscar els mitjans més adequats per
establir això. Això fa possible reflexionar sobre quin paper ha
de tenir la TDT, és a dir, on ha d’arribar? A qui ha d’arribar?
Quins continguts interessen al públic, per tant, a qui ha
d’arribar? I posteriorment fent la producció i organitzant tots els
mitjans oportuns perquè això es pugui portar a terme. Aquesta
és la reflexió que esperàvem de la seva resposta quant a TDT.

Té una segona oportunitat per fer-ho, si ho considera oportú,
i en cas contrari entenc que hi ha una certa feina a fer dins
l’altre àmbit, però em preocupa quasi més el contingut, el públic
objectiu, les necessitats del públic objectiu i què farà vostè amb
aquest canal, que no que ens expliqui que tendrem una TDT
d’alta definició, quan no sabem encara què hi hem de posar.
Crec que és incoherent el seu plantejament en aquest sentit, li
deman que faci una segona volta, una segona reflexió i que es
posin en marxa. Li record que du quasi un any i que aquesta
qüestió és de gran utilitat per al desenvolupament futur de les
nostres illes, no només pel que fa referència a la promoció de la
llengua catalana, com veig que preocupa en aquesta cambra,
sinó per moltes altres qüestions també d’àmbit cultural de
presència més enllà de les nostres fronteres insulars, i crec que
fins i tot, promoció publicitària que en el futur pot ser molt
interessant de cara a un bon funcionament de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Per això el convit a aprofitar
tot allò que té al seu abast al màxim, com és el cas del TDT.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, no li puc contestar més
concret perquè la pregunta..., ara si li explic el que diré a
continuació, veurà que és una mica ambigua i em costa
contestar-la de manera concreta.

La funció que ha de tenir el canal TDT a IB3, Sr. Serra, la
TDT és IB3, TDT és Televisió Digital Terrestre i simplement és
una plataforma diferent que substituirà l’analògica, vull dir que
no és res diferent d’allò que és IB3, substitueix una a l’altra. Hi
haurà un moment en què haurem de tancar la televisió analògica
i engegar la TDT, que és el mateix, dóna una qualitat d’imatge
superior i permet serveis interactius, depèn del receptor que un
tengui. És a dir, tampoc no és possible que tothom tengui
serveis interactius. 

Per tant, de moment l’únic ús que li donarem a la TDT serà
emetre allò que estam emetent en analògic amb totes les
plataformes que acompanya la TDT, el teletext, o pugui ser
també la informació que tens addicional del nom del programa,
durada i un seguit d’informacions més. Però els serveis
interactius, de moment, no els farem servir, tot i que amb la
Universitat de les Illes Balears s’està fent una feina de
prospecció d’aquest escenari. Però la Televisió Digital Terrestre
interactiva i de pagament és una qüestió que està molt a l’aire,
sobretot perquè aquí hauria de venir acompanyada d’una
distribució i d’una venda de productes, de sintonitzadors, de
receptors que emetin la televisió interactiva, que no és així, no
hi ha cap llei que ho obligui, i això és una qüestió que hi ha dins
el Pla que impulsa TDT de totes les televisions de l’Estat
espanyol implicades. I la televisió de pagament és també una
qüestió que està sent objecte d’una aferrissada lluita empresarial
entre diversos grups de comunicació. Per tant, l’únic ús que li
donarem a la TDT és donar un bon servei de televisió
convencional, com la que estam fent a través de l’analògica
d’IB3.

I sobre el que em demanava del Sr. Prunés, clar, no entenia
els continguts. Supòs que si continua estant a la graella, el
continuarà aguantant. Li puc dir que el programa del Sr. Prunés
és una sèrie de 13 programes, i ja n’hem emès la meitat. I el que
sí li puc dir és que ens preocuparem que aquests programes que
ja estan enregistrats no siguin ofensius cap a cap persona, ni cap
colAlectiu de les Illes Balears. Per tant, assumesc el compromís
aquí de fer una revisió dels programes que ens queden perquè
no siguin ofensius, ni contra vostè, ni contra ningú. I que sàpiga
que en aquest programa no només es pot haver sentit ofès vostè,
sinó també altres colAlectius s’hi han sentit. És un programa que
no s’ha renovat, queden 6 emissions i em compromet que a
revisar-los, sense que això es pugui interpretar com una censura,
sinó més aviat com una funció profilàctica en benefici de
l’honor de les persones implicades.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

11) Pregunta RGE núm. 4804/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament futur de la indústria
audiovisual.

Passem llavors a l’onzena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 4804/08, relativa a desenvolupament futur de la
indústria audiovisual. Per formular-la té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la indústria audiovisual
que crec que és una de les principals funcions de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, participar-hi, promoure i fer
possible que les nostres illes tenguin una indústria més com és
la d’aquest àmbit. En aquest sentit hi ha diverses reflexions a
fer. La primera de totes fa referència a allò que deia vostè abans
de TDT, jo el convidaria que diferenciés els papers del TDT i
del canal actual, entre altres coses perquè el temps
d’experimentació d’aquestes qüestions que vostè deia abans, els
temes de la interacció i dels serveis de pagament, vostè els
haurà d’improvisar quan passi el canal actual al TDT i si
comença a fer proves ara d’aquestes qüestions té un temps
relativament gratuït en què vostè pot anar fent proves. I després
el durà a fer una integració dels dos mitjans en una sola
plataforma, quan ja vostè haurà experimentat tota una part en
una TDT que vostè no aprofita en aquest moment més que per
repetir 30 minuts després la programació actual, la qual cosa a
mi, li ho he de confessar, em va molt bé perquè arrib 30 minuts
tard a veure l’informatiu i em va fantàstic, però crec que no és
la funció que fa possible optimitzar els recursos que té vostè al
seu abast.

Li deman un poc d’imaginació, això no està inventat, això
que li estic dient ara és el que estan utilitzant la majoria de
televisions a nivell nacional i internacional i a nivell regional en
alguns casos i que un director general que la funció específica
del dia a dia és aquesta i no vostè concretament, sinó a qui ho
encarregui del seu equip, ho hauria de saber i quan ve a aquest
parlament a parlar d’aquesta qüestió hauria de fer plantejaments,
almanco d’aquestes qüestions i no dir que és una qüestió que
està en mans de la UIB, em mereix tots els respectes del món,
però que no té per exemple una facultat específica de
comunicació, com entenem que sí tenen altres indrets i vostè ho
hauria d’aprofitar. No sé quin nivell d’especificitat i de capacitat
pugui tenir la nostra universitat, amb tots els respectes del món
cap a tots els seus professionals, però en aquesta qüestió
específica crec que ens passaran davant totes les altres, com està
succeint darrerament en moltes altres qüestions.

Pel que fa referència al desenvolupament del futur de la
indústria audiovisual, ens preocupen diverses qüestions que hem
esmentat en diverses ocasions i que sense cap dubte serà la
tònica habitual en el següent període de sessions del Parlament.
Miri, em continua preocupant la concentració d’un nombre
limitat d’empreses quant a percentatge de facturació que tenen
en els seus programes. Vostè diu que intenta potenciar la
indústria de les Illes Balears, però li qüestion l’eficàcia i només
hem de recórrer al 4 i busques d’audiència que vostè té i que és
tot l’èxit que se li coneix en la seva gestió des d’aquell primer
dia d’activitat del 24 de setembre, de la seva nova programació,
que era la que ens havia de fer créixer com a indústria i com a
canal de comunicació i encara està per demostrar, o podem dir
que el que està demostrat és que no funciona.

Segona qüestió. Miri, li han sortit un parell de bolets a vostè,
jo entenia que quan vostè va fer un pacte de govern, una de les
qüestions que estava pactada era IB3 i entre altres coses el
model que havia de seguir IB3 en relació amb la indústria i en
relació amb el funcionament estava pactat, però crec que li
surten bolets quan el seu mateix director adjunt de
Radiotelevisió de les Illes Balears ho qüestiona i ho qüestionen
molts altres partits amb qui he tingut oportunitat d’entrevistar-
me de manera informal, a part d’altres organismes. Li deman un
posicionament específic en aquesta qüestió i si vostè considera
prioritari que el Sr. Antich pugui complir el seu programa
electoral o considera prioritari mantenir un model que vostè
defensa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, s’està sortint bastant de la pregunta. Vostè n’és
conscient.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sr. President, té vostè tota la raó i, per tant, plantejaré a la
meva segona intervenció totes aquelles qüestions que fan
referència a aprofundir sobre aquest tema.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li contesta 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, no venia preparat pels
bolets, venia preparat per la pregunta de quines expectatives
tenia la indústria audiovisual i pel tema d’audiències. Però,
tornant a la pregunta anterior, només li comentaré un detall. Tot
allò que estam cercant entre tots aquells usos que li podríem
donar a la TDT, ho està fent la Universitat perquè Maria Umbert
va deixar firmat un contracte amb la Universitat, per tant, si no
li pareix oportú, em sap greu, però no ha estat iniciativa meva.
Per ventura podem revisar si la Universitat és l’adequada, com
vostè diu, per fer aquesta prospecció futurista dels serveis que
pot donar la TDT. Però en tot cas no ha estat un acord meu, ho
he trobat signat.
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Quines expectatives de futur considera que té la indústria
audiovisual a les Illes Balears? Jo crec que moltes, de fet s’ha
consolidat una indústria a la que avui actualment hi ha unes
2.000 persones fent-hi feina, entre IB3 i les diverses
productores. Jo crec que la nostra aposta, que va ser comptar
amb productores de les Illes Balears, l’hem complida i avui
sabem que podríem fer millor televisió si comptéssim amb
empreses més experimentades, però almanco feim la millor que
podem fer nosaltres. És a dir, crec que estam fent una aposta de
futur perquè les expectatives de futur de la indústria audiovisual
siguin un referent i poder donar un producte de més qualitat a
IB3 Televisió, és molt alt el que dóna avui, però que es pot
millorar en aquesta vida. Amb això exigim un grau superior de
qualitat a la indústria audiovisual, i aquest és l’objectiu que crec
que hauria d’assolir aquesta indústria, tot i que no correspon al
director general, som director general de l’ens, no som
representant de cap agrupació empresarial. 

Però crec que seria molt interessant que aquesta indústria,
gràcies a l’impuls i a l’oportunitat que li dóna la televisió
autonòmica arribi a exportar producció més enllà de les Illes
Balears. Entre altres coses perquè Balears reuneix tot un seguit
de característiques extraordinàries per a la producció
audiovisual, com són les bones comunicacions, com és el clima,
la llum, la planta hotelera, les localitzacions, el nostre entorn
ofereix moltes i molt variades localitzacions. I ara tenim una
indústria que té maquinària, això és una cosa bona d’incorporar,
però que s’està reforçant també amb un colAlectiu de
professionals que cada dia s’està fent més gran. Pensi que hi ha
professions que a Balears no havien existit gairebé mai, o que
almanco hi eren de manera molt residual, com pugui ser un
guionista, un cap de producció, un realitzador. Hi ha professions
que ara tenen molta demanda i surten grans professionals.
Sempre n’hi ha hagut, però de manera més residual i ara crec
que estam aportant professions que estan fent més gran aquest
sector audiovisual, ilAluminadors, decoradors, hi ha tot un seguit
de negoci aquí darrera que crec que l’objectiu que s’hauria de
plantejar aquesta indústria és la de poder exportar producte més
enllà d’allò que significa IB3 i més enllà del que significa el
territori de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La reflexió a fer de la seva
contestació seria no sabe, no contesta, quant al que li
preguntava..., vostè s’ha dedicat estrictament a contestar la frase
de la pregunta, la qual cosa entenc que és una forma còmoda de
no respondre dues qüestions molt importants. Vostè quan va
entrar a IB3 va dir que tenia un peu dins la política i un peu dins
l’àmbit tècnic. Ara li deman que trepitgi amb el peu que vulgui,
l’esquerre o el dret, no sé quin dels dos és i em contesti dins
l’àmbit polític. La seva prioritat és aplicar en el
desenvolupament futur de la indústria audiovisual el programa
del Sr. Antich o el programa electoral del partit polític que el va
proposar a vostè. 

Hi ha una gran diferència, no és un tema menor, és un tema
que ens interessa saber de cara al futur com hem de valorar i
dins quin marc hem de valorar el funcionament de la seva
televisió autonòmica. I dins el seu propi equip vostè té un seguit
de persones que no estan d’acord amb el funcionament i que diu
que tenen insatisfaccions constants, amb el model, la forma de
funcionar i el desenvolupament futur d’aquesta indústria
audiovisual i, si em permet, de l’actual. Considera que no
s’estan portant a terme les passes oportunes d’una forma de
veure-ho, no sé si és la seva, jo li podria opinar sobre la meva,
però en tot cas no sé si és la seva, i que considera que no vol ser
coartada, permeti’m que expressi la gravetat sobre aquestes
qüestions, coartada d’un director general que m’ha de (...) per
ser una quota de partit o no. Quina quota de partit (...) el
desenvolupament futur...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, fins aquí hem arribat.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, té la paraula.

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

Sr. Serra, si vol que jo li contesti la pregunta que vostè no
m’ha posat aquí i m’ha fet després, també ho podem fer, ha fet,
com diuen en castellà, encaje de bolillos per ficar la pregunta
que vol. Si vol, li puc contestar.

Escolti’m, vostè em vol demanar si internalitzarem o
externalitzarem..., aquesta és la pregunta? Ara li contestaré la
pregunta que vostè no em fa, però que crec que és la que em vol
fer. Li contestaré que això és una qüestió que no depèn del
director general, és una qüestió que dependrà del que acordin
tots els partits polítics en el Parlament, duim onze mesos d’una
legislatura que té quatre anys, per tant, ens queden tres anys i un
mes per endavant per acabar la legislatura, i l’acord polític és
revisar qüestions de model i també triar un director general que
em substitueixi, perquè aquest és l’acord polític que hi ha. I a
aquest acord hi estan convidats vostès com a membres del Partit
Popular.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 7 / 12 de juny del 2008 121

 

Per tant, res no ha canviat perquè ningú no m’ha notificat el
contrari. És més, avui n’he parlat amb el conseller de
Presidència, i així estan les coses, que abans d’acabar la
legislatura s’intentarà que tots els partits polítics, inclosos
vostès, decideixin i triïn un director general que em substitueixi.
I també que tots vostès se posin d’acord en quina televisió s’ha
de fer i quin model s’ha d’implantar, per damunt de qüestions
que no estiguin subjectes a quin partit governa, sinó que això
tengui una continuïtat en el temps. Per part meva el que faré
serà optimitzar els recursos de què dispòs, continuar amb el que
tenim avui, perquè hi crec i és el que tenim, i fer-ho de manera
que no hipotequi qualsevol decisió que es prengui des del
Parlament. És a dir, el Parlament abans d’acabar la legislatura,
com que ha de fer una nova llei, decidirà quin és el model que
vol, i esper que es decideixi també amb el suport del Partit
Popular, com també amb el suport del Partit Popular s’ha de
triar la persona que em substitueixi al front de la direcció
general, a no ser que vostès també em vulguin votar i em
vulguin tenir quatre anys més.

Per tant, el que queda és un compromís a complir aquesta
legislatura, supòs que vostè sap més bé que jo, perquè vostè és
diputat, que s’haurà de crear una comissió, i aquestes qüestions
se debatran a la comissió. Jo li garantesc que el que farem serà,
com és el mandat que tenim, és fer uns serveis informatius més
òptims, és a dir, que ens costin menys, perquè avui tenim una
plantilla molt àmplia i molts de recursos perquè varen haver de
suplir unes mancances que tenia aquesta televisió quan va haver
d’arrencar sense disposar de tota la infraestructura humana i
tècnica per fer els informatius de nivell que avui s’estan fent.

Per tant, la meva intenció serà continuar optimitzant tots els
recursos, intentar fer televisió més ben feta i més barata, això és
el que intentarem, augmentar els ingressos publicitaris, que és
el que feim. I no hipotecar qualsevol decisió que per unanimitat
i per acord de tots els partits polítics es pugui prendre en el
Parlament. Per tant, això no serà un obstacle, ara la televisió surt
cada dia i el ritme parlamentari vostè sap que va per una línia i
la realitat va per un altra. I l’acord polític és fer-ho abans que
acabi la legislatura i no seré jo que posi traves que res del que
es decideixi pugui condicionar el futur de la televisió que esper
que pactin vostès, totes les forces polítiques, perquè el model de
televisió que tenguem estigui per damunt de governi qui
governi, com se sol dir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

12) Pregunta RGE núm. 4805/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de la indústria audiovisual a
l'actualitat.

Passem llavors a la dotzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui RGE núm. 4805/08, relativa a valoració de la
indústria audiovisual a l’actualitat. Per formular-la té la paraula
el Sr. Antoni Serra del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per fer aquesta pregunta, permetin-
me que argumenti diverses qüestions. La primera de totes és la
situació actual des del nostre punt de vista d’aquesta indústria
audiovisual, permeti’m que digui que és una indústria
audiovisual que no cobra, és a dir, està concentrada en poques
empreses i que, a més, no ha tengut èxit avui per avui en les
actuacions que ha fet dins l’àmbit d’IB3. No sé si he de valorar
que és per una manca de coneixement, per manca d’experiència
de la pròpia indústria d’aquí que encara s’ha de desenvolupar,
o si per la proposta que mostra l’equip directiu actual d’IB3 de
cara a aquestes empreses i, per tant, no encerten. No ho sé, seria
una cosa a examinar. La realitat d’avui és que tenim una
situació bastant pobra. No s’està potenciant, entenem,
suficientment la relació amb altres empreses de fora per
aprendre, per potenciar i per compartir coneixements i tal
vegada aquest és un dels elements que fan possible que siguem
pobres quant al contingut o poc atractius per als ciutadans i
permeti’m que ho constati per enèsima vegada, però és la
realitat que tenim quant a audiència.

L’altra qüestió arrela amb allò que vostè ha dit. Jo el convit
a aplicar això que vostè ha dit, entre altres coses perquè els
presents en aquesta cambra han votat just en contra d’allò que
vostè diu. És a dir, el diputat que els parla va presentar en el seu
moment una proposta perquè per voluntat política dels presents
poguéssim tenir un director general aprovat pel Parlament, i el
Parlament va dir que no. Per tant, no el puc creure quan em diu
que hi ha la voluntat política que això vagi en aquest sentit,
perquè aquest parlament s’ha expressat en contra de fer allò que
deia el Partit Socialista en aquell moment, i ja no li parl del seu
partit, sinó del Partit Socialista, que era que el Parlament de les
Illes Balears triés de manera majoritària i consensués un
director d’IB3. No ho puc creure perquè aquest parlament va
votar en contra d’aquesta proposta fa un parell de mesos i això
crec que no té a veure amb allò que se’n diu coherència política
quant al funcionament.

Jo el convidaria a tenir quatre qüestions en compte en el
futur i m’imagín que serà motiu de debat en el següent període
de sessions. Primera, aquesta qüestió que vostè comenta, que és
la manera de triar el director general i dic que és la primera
perquè crec que és fonamental per poder objectivitzar un
funcionament com és el d’IB3 i perquè la relació de pacte o
d’acord que establim els partits sigui en relació a una situació
objectiva, si tenim un professional que estableixi uns paràmetres
de funcionament, crec que tenim moltes més garanties de poder
encertar en el futur que si començam des de la picabaralla
política típica que no arreglarem gaire cosa. Per tant, entenem
que és fonamental i primera condició, que aquesta voluntat
política existeixi, a part del següent element que és l’existència
d’una llei. Jo no sé quines previsions tenen per regular la
indústria audiovisual a l’actualitat i en el futur, però no hem vist
que s’estigui treballant a la llei, que és el segon compromís que
hi havia i que ha de determinar una cosa tan important com és
el model de televisió. Tal vegada passarem aquesta legislatura
amb el model que tenim, no sé si és encertat o no, és un tema de
debat. Però d’allò que estic convençut és que passarem aquesta
legislatura sense tenir model definit per llei, com pertoca i com
vostès es varen comprometre i de manera clara i decidida.
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L’altra qüestió són els temes de recursos humans. Jo no sé
si s’ha d’integrar o no s’ha d’integrar, vostè hauria de fer un
seguit de valoracions i hauria de presentar un seguit de dades.
Des del Partit Popular vàrem optar per un model específic que
(...) l’externalització, però entenc que dins aquest pacte hi ha
d’haver aquestes qüestions. Ens agradaria saber la valoració de
la indústria audiovisual a l’actualitat, quines són les dades que
a vostè li indiquen en quin camí hem d’anar amb aquestes
qüestions, quina esperança podem tenir en avançar en les
qüestions que hem esmentat i el futur que ens augura quant a
aquestes temàtiques que consideram fonamentals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Les informacions periodístiques
justament coincidien amb els terminis de pagament del banc,
vull dir, els doblers anaven d’un banc a un altre i el diari es va
dedicar a explicar coses que després l’endemà no varen ser així.
El diari anava a un ritme i el banc anava a un altre, això no ho
podem evitar. Però els temes de pagament s’han resolt en una
gran majoria amb el crèdit que vàrem poder signar a través de
la Conselleria d’Hisenda del Govern. Per tant, li vull transmetre
que en aquest sentit no està tot al dia com voldríem, però està
molt millor que no estava. I és una situació que s’anirà agreujant
si no hi posam remei, però s’està fent feina amb el Govern, i en
aquest sentit s’està treballant en una comissió conjunta per fer
un contracte o programa que, com vaig explicar el seu dia,
garanteixi aquesta estabilitat i vagi en la línia de reduir costos
per part de l’ens autonòmic.

També li vull fer un aclariment i és que, com a dada mitjana,
els programes de producció pròpia d’IB3 avui tenen més
audiència que els d’abans, els de producció pròpia, com a dada
mitjana. És ver que hi ha programes que en tenen més i
programes que en tenen manco, però, com a dada mitjana, en
general, ens dóna més bon rendiment la producció pròpia,
perquè abans, com vostè sap, la televisió autonòmica gaudia
d’uns resultats d’audiència per ventura millors perquè tenia
producció aliena en castellà i perquè feia sèries sud-americanes
i aquestes coses, que donaven un bon resultat d’audiència, però
que nosaltres sempre vàrem pensar que no eren els productes
que justificaven una televisió autonòmica.

I també aprofit per recordar-li que jo he estat triat pel
Parlament de les Illes Balears, vull dir que quedi clar que no és
com la meva antecessora que va ser triada pel president del
Govern de les Illes Balears, jo compt amb el suport de la
majoria del Parlament de les Illes Balears, és una petita
diferència que ja crec que hem avançat alguna cosa. Si
aconseguim que el pròxim que em succeeixi sigui triat per
unanimitat del Parlament de les Illes Balears, chapeau!, com
diuen, i ja m’agradaria. Ho veig difícil i l’experiència d’altres
comunitats autònomes ens posa davant un repte, al País Basc
duen uns anys intentant-ho i encara no ho han aconseguit, però

al País Basc la política és molt diferent de la que pugui ser aquí,
tant de bo puguem demostrar que en qüestió de mesos ens
podem posar d’acord. En tot cas, és una qüestió que s’ha
d’escometre a finals de la legislatura.

I li dic, aniria acompanyat al tema del director general o
directora també tot el tema del model. Crec i aprofit per reiterar
des d’aquí que seria molt bo, molt saludable que fos fruit d’un
acord de tots els partits polítics i que, d’una vegada, deixàssim
que IB3 sigui un objecte de discussió permanent i constant que,
per molt que jo ho intenti i vostè també em consta que ho
intenta, no aconseguim desvincular la televisió i la ràdio pública
del debat entre partits polítics. L’objectiu des de l’ens
autonòmic és que hi hagi un consens per a la direcció general,
de tots els partits, i també per al model que sorgeixi d’un acord
de tots els partits, des d’un acord del Parlament de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Serra, al qual advertesc que li resta no massa temps.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li record que l’anterior directora
també va ser nomenada pel partit que representava la majoria
del Parlament, entre d’altres coses perquè el Partit Popular tenia
la majoria absoluta d’aquesta comunitat autònoma.

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats, senyores diputades. Té la paraula
el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La qual cosa és significativa per fer
la comparació precisament amb el seu cas, en què també, a
vostè l’ha votat la majoria del Parlament, però no per consens,
com efectivament va proposar el propi Partit Socialista, que,
entre d’altres coses, la gran crítica que ens feia era aquesta i
encara hem d’esperar que reaccioni en aquest sentit. I no deixa
de ser un element més d’incoherència, com tants d’altres que
podríem anomenar i no tendré temps per poder-los anomenar
tots, però en tot cas és un més.

Jo li demanaria que agafàs aquest guant que li propòs,
nosaltres hi estam disposats i estam disposats a fer feina en
aquestes qüestions: la qüestió del model, la qüestió de la llei, la
qüestió de com s’ha de triar el director general i la qüestió fins
i tot de recursos humans, si és necessari, per tal d’establir el
model més estable i possible per fer feina en aquesta televisió
i ràdio autonòmiques que, sense cap dubte, han de fer possible
també aquella voluntat de cohesió social necessària a les nostres
illes tenint en compte la realitat pluriinsular i sense cap dubte
una altra qüestió.



El que ens preocupa és que vostè tengui, per fer possible
això, un alt nivell d’infidelitat; no vull dir que li posin les
banyes, m’ho permeti, professionalment, però clar és que a
vostè li posen l’audiència, té una infidelitat clara de l’audiència,
i té una clara infidelitat del seu equip. Esper que aquestes
infidelitats, em permeti dir aquestes banyes professionals, no es
reprodueixin també a l’hora de fer possible o no possible els
acords amb el Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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. Sr. Serra, el darrer oferiment que li
vaig fer veig que ha estat acceptat, perquè parlam del present i
del futur de la televisió, hem parlat del que avui fa la televisió,
si Prunés i companyia, i parlam del futur, de quin model hem de
tenir.

Per tant, aprofitaré aquests darrers instants d’aquesta
compareixença, prèvia a un estiu meravellós que ens espera,
oferint-li de bell nou una qüestió que crec que, com diuen de
vegades a la televisió, no em contesti ara i s’ho pensi després de
l’estiu, però li reiter l’oferta clara, transparent i sincera que hi
hagi una persona proposada pel seu grup que tengui un càrrec de
director adjunt dins l’ens autonòmic, perquè volem fer una
televisió de tots i per ventura serà un bon punt de partida per fer
aquesta història que li he explicat, que és consolidar un model
consensuat per tots els partits i consolidar, també, un director
general de tots els partits. Crec que seria un bon punt de partida
per enllestir el nou període de sessions que vostès proposassin
un director adjunt per a l’ens autonòmic de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Llavors, una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només queda agrair la presència del Sr. Director
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels
càrrecs que l’han acompanyat.

I tenint en compte que no tornarem celebrar aquesta
comissió fins el mes d’octubre, permeti’m desitjar-los a tots un
bon estiu.

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