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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

Sembla ser que no.

Compareixença RGE núm. 7701/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de control
parlamentari sobre la radiotelevisió de les Illes Balears,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'IlAlustre Sr.
Director General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, per tal d'informar sobre la despesa efectuada
per IB3 per retransmetre la Fórmula 1.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 7701/09, del director
general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar
sobre la despesa efectuada per IB3 per retransmetre la Fórmula
1. 

Assisteix el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Sr. Antoni Martorell i
Reynés, acompanyat dels senyors Pedro Terrassa Sánchez,
Maties Salom Ruíz, Antoni Capellà Trobat, Joan Seguí Galván
i Jaume Santacana Martorell.

Té la paraula el Sr. Antoni Martorell i Reynés per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats, abans de
res els he de demanar disculpes per aquest retard, que ve
ocasionat per la..., estan saturats els aparcaments públics del
centre de Palma i per això ens hem retardat lleugerament uns
minuts. Intentarem que no es torni a produir. De tota manera,
com que no anam en Fórmula 1, ens passen aquestes coses.

Em demanen pel contracte de la Fórmula 1. Nosaltres hem
duit avui un total de 30 arguments que justifiquen el perquè de
la decisió de donar per televisió els grans premis de la Fórmula
1. Esper que siguin suficients, encara que el que bàsicament
justifica al nostre mode de veure l’adquisició de drets de les
curses de Fórmula 1 per un període de 5 anys és que un pic
vàrem prendre la decisió de fer servir el català com a llengua
vehicular de la televisió ens quedava una segona passa, que era
dotar aquesta televisió de continguts de primeríssim nivell i que,
per tant, l’ús de la nostra llengua no fos només per a informatius
o per a partits de tercera divisió, o per a documentals o per a
reportatges de proximitat, sinó que, si hi ha productes que es fan
en castellà -de televisió- també la nostra llengua ha d’estar al
mateix nivell que la llengua castellana, perquè estam a una
comunitat bilingüe i amb una llengua clarament en
desavantatge, que és la catalana, i d’aquí la responsabilitat i
l’obligació dels mitjans públics de donar-li un impuls.

Si em permeten els donaria la primera de les raons que
justifiquen..., és que la feim en català. 30 motius de caire
conceptual, filosòfica, de caire econòmic i d’aspectes de
comunicació i de la pròpia gestió, però si volen més endavant
puc desenvolupar aquests 40 aspectes, però els dic d’entrada que
bàsicament el que ens va dur a prendre aquesta decisió va ser
que volem una televisió i uns mitjans de comunicació públics
que tenguin productes de televisió de primeríssim nivell sempre
que el pressupost ens ho permeti, i prestigiar l’ús social de la
nostra llengua amb futbol de primera divisió, o la Champions,
o la Fórmula 1 o en Rafel Nadal, que són productes premium de
televisió que ara s’emeten a través d’IB3 Televisió, i amb això
estic convençut que hem fet un bot qualitatiu en aquest aspecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra per
un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Esper no ser tan breu com ha estat el
mateix director general de l’ens públic. Normalment les
compareixences tenen una durada aproximada de dues hores,
habitualment; aquest promet ser bastant més lenta si trobam
sobretot la manca d’arguments d’aquesta primera intervenció
del Sr. Director general, que entenc que fa ús d’un “trilerisme”
poc habitual en aquesta cambra, i en lloc de presentar els
arguments a la primera exposició, quan el portaveu de qui
demana la seva compareixença té un torn d’intervenció per
poder avaluar aquests arguments i per poder-ne fer..., per
prendre’n el coneixement oportú, no és així sinó que s’espera a
presentar-los quan aquest portaveu ja no tendrà el seu torn de
paraula, i per tant el Sr. Director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears podrà dir el que vulgui sense
contestació de qui els parla, la qual cosa no deixa només de ser
injust sinó a més poc adequat als usos i costums d’aquesta
cambra i, s’ha de dir, en línia amb l’habitual forma d’actuar de
l’ens públic, que no deixa de ser una forma curiosa de deixar les
coses, en fi, obscures i poc transparents.

Per què aquesta compareixença? Idò tan senzill com perquè
és una qüestió que entenem rellevant, rellevant per l’esforç que
ha fet IB3; entenem que aquesta cambra té dret a demanar
sobretot d’allà on es fa un esforç important per part d’IB3, les
característiques fonamentals d’una decisió que pot estar
fonamentada, no ho negam, i precisament demanam aquesta
compareixença, perquè se’ns exposin aquests arguments, com
no s’ha fet, com no s’ha fet fins al moment, però sobretot també
perquè ens arriben informacions d’un alt cost, un alt cost que no
ha estat rebatut en cap moment per part de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb arguments més enllà de
fer un acte de fe en les paraules que ens exposen, i hem de fer
un acte de fe en els arguments que ens demostren. 
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En cap moment ni tal sols el mateix consell d’administració
d’IB3 no ha tengut accés a una informació clara, concisa,
directa per conèixer el cost d’aquesta programació, amb un
compromís a 5 anys, que no deixa de ser transcendent, entre
altres coses perquè transcendeix la legislatura d’enguany, i que
entenem que per tant, com que pot implicar futurs governs i és
per tant, en fi, un compromís que hauran d’assolir i complir
altres administracions possiblement després de les properes
eleccions del 2011, entenem que ha de ser d’aquelles qüestions
com a mínim consensuables i consensuades perquè hi hagi la
continuïtat oportuna si queda justificat i si queda en tot cas clara
la necessitat d’un contingut d’aquestes característiques.

Nosaltres francament pensam que no. La qüestió de la
llengua catalana és una qüestió que vostè argumenta molt
habitualment per defensar-ho absolutament tot, però crec que és
un argument que, maldament vostè entén que és fonamental,
nosaltres no deim que no ho sigui; nosaltres vàrem ser els que
precisament amb el partit del qual vostè és membre vàrem crear
aquesta televisió, i, jo vaig ser present a les negociacions i
precisament en aquest punt de manera molt activa, vàrem dir
que la llengua catalana havia de tenir una presència important,
havia de ser la llengua vehicular del mitjà de comunicació però
no l’única, qüestió en què evidentment vostè i nosaltres
divergim però que sense cap dubte queda jo diria poc justificat
quan es tracta d’un contingut que emet a la mateixa hora un
altre mitjà de comunicació, és cert, en llengua castellana, però
amb una altíssima qualitat, i crec que més enllà de valorar si és
important o no és important que aquest contingut tengui
presència a IB3, l’altra qüestió és que la prioritat d’IB3 jo crec
que no ha de ser competir en la mateixa franja horària amb el
mateix contingut d’altres mitjans de comunicació que tenen una
amplíssima capacitat per explotar aquests mateixos continguts.

Entendria que IB3 fes un esforç, per exemple, amb les
motos. Tenim un representant de les Illes Balears, Jorge
Lorenzo, molt ben posicionat en moto GP, i tenim un
representant de les Illes Balears que crec que mereix el
reconeixement, el seguiment oportú, i potser també trobaríem
molts afeccionats a les nostres illes d’aquest contingut. És un
contingut que hem d’avaluar en tot cas si també està present a
altres mitjans de comunicació, si es pot oferir alguna cosa
diferent. Però si alguna cosa ho podria justificar, aquesta
mateixa justificació que estic dient per a les motos no ho trobam
a la Fórmula 1.

Però és que això no només queda aquí, és que és un
contingut duplicat, un contingut que entenem que és car, i ens
agradaria que ens explicàs si és estratègic per a la cadena de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en aquest cas de la televisió,
que és la que té els drets d’emissió, i en quines circumstàncies
vostès han pres aquesta decisió que a més transcendeix, ja dic,
la present legislatura.

És especialment rellevant aquest tema i especialment el tema
econòmic quan ens trobam amb unes circumstàncies curioses,
on vostè es va comprometre a fer una reducció important de
despeses, defensa que ha fet molt habitualment. Però miri, a dia
d’avui ens arriba, de les contestacions que vostè ens ha fet
arribar, que devem a proveïdors 50 milions d’euros; li dic la
xifra exacta que vostè ens ha contestat: 50.996.265,77 euros,
que és la xifra que vostè especifica i ens ha donat, deute a
proveïdors. Deute de passiu, estam parlant d’un creixement d’un
27,3% respecte del que vostè va trobar, la qual cosa no deixa de
ser una cosa curiosa quan vostè va dir que ho reduiria; és una
situació econòmica que a més contrasta amb les informacions
que ens arriben cada dia de queixes importants d’un sector
audiovisual malmenat per la crisi, però sense cap dubte
malmenat pels mitjans públics que en teoria li han de donar
empara i li han de donar desenvolupament. Crec que no s’està
donant ni una cosa ni l’altra. El producte de Fórmula 1
precisament va en direcció contrària a la de promocionar un
àmbit audiovisual present a les nostres illes amb uns recursos
que van fora de les nostres illes, amb uns recursos que se’n van
en contingut duplicat i amb uns recursos que se’n van a una
qüestió que dubt que tengui la qualitat estratègica i la visió
estratègica que a nosaltres francament ens agradaria que
tengués.

Per altra banda entenem que necessitam una informació que
vostè no ha volgut donar a la seva primera intervenció, i supòs
que ho farà quan ja no tengui jo torn de rèplica, la qual cosa diu
molt de vostè i no precisament en sentit positiu, i l’hauria
d’acusar d’un cert ocultisme. Miri, no és la primera ocasió que
en el consell d’administració ens plantam per intentar conèixer
amb detall els nombres d’IB3, i si bé és cert que el Sr. Terrassa
ha tengut oportunitat de comparèixer davant el consell
d’administració per explicar-los, no ha tengut l’amabilitat, diria
jo la decència, de presentar-nos per escrit aquests nombres. Crec
que el consell d’administració d’IB3, els representants de
cadascun dels partits polítics representats en aquesta cambra,
mereixen tenir la informació, la documentació dels nombres que
ens haurien donat una certa informació sobre el que està pagant
vostè en drets d’emissió, el que està pagant vostè en drets dels
diferents productes que vostè tengui, ja sigui de manera
agregada com a mínim, crec, producte per producte, que crec
que seria el que es mereixen les persones meves del consell
d’administració, sobretot quan aquestes persones estan subjectes
al mateix criteri de responsabilitat, al mateix criteri de mantenir
el secret oportú sobre tota la documentació que té a veure amb
IB3, però vostè no se’n deu fiar massa quan des d’aquest
moment vostè no els presenta la documentació.

Per tant permeti’m que li digui que és un producte poc
adequat, entenem, un producte no estratègic per a les nostres
illes, un producte que no té res a veure amb la nostra gent, un
producte que gasta doblers i els gasta a fora, un producte que si
gasta doblers fora impedeix que els gastem en les coses d’aquí,
i un producte que no deixa d’agreujar una situació econòmica
que és patent que no és massa exacta. Fet que també contrasta
amb una qüestió que surt als mitjans de comunicació, i és que
les televisions autonòmiques estan tenint menys publicitat; ens
agradaria tenir detalls sobre aquesta qüestió i si hi ha una
justificació almenys econòmica sobre aquest tema que
francament desconeixem, i que ens interessaria moltíssim
conèixer perquè potser coincidirem amb vostè que, fins i tot si
té una rendibilitat econòmica, pot tenir un cert interès.
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Permeti’m que ho dubti, però en tot cas ens agradaria una
informació específica respecte d’això.

Li record que vostè va presentar uns pressupostos en aquesta
comunitat autònoma i en aquest parlament que ens agradaria
conèixer si encaixa dins aquest pressupost que vostè va
presentar, en el compliment d’aquest pressupost, d’aquest
compromís que va adquirir davant tots els ciutadans de les Illes
Balears presentant-lo, la Fórmula 1 i la manera com s’ha
executat. Si en aquesta qüestió ha fet falta gastar altres
oportunitats, com les que hagi pogut tenir l’àmbit publicitari;
sabem tots que ha fet un esforç publicitari important, és possible
que aquest esforç s’hagi fet amb compensacions que no hagin
requerit un desembors econòmic específic. Jo francament pens
que si aquest és l’esforç que dedicam a la Fórmula 1, moltes
altres qüestions que necessitam introduir a la nostra societat
possiblement mereixerien aquest mateix esforç o molt més
perquè poguéssim aprofitar totes les possibilitats que té IB3.

En fi, és un conjunt d’arguments que queden coixos,
francament, sense poder contrastar la seva opinió, els 30
arguments que vostè segur que amollarà i dirà en aquesta
comissió, ja dic, sense que aquest portaveu tengui la seva
oportunitat de rèplica amb el temps adequat, tenint en compte
que vostè no té límit de temps, que francament crec que es
mereix com, en fi, el respecte que es mereix aquesta cambra i el
respecte que es mereixen tots i cadascun dels diputats. No
venim aquí a fer “xulades” sinó a respondre de la gestió que
vostè fa a un mitjà públic per part de tots els diputats d’aquesta
cambra i molt específicament per a aquells que estam a
l’oposició, que és l’única opció que tenim per saber la
informació, precisament venir a aquesta cambra i evitar que ens
facin “xulades” com la que ha fet vostè de no presentar els
arguments en primera instància.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Martorell, pot optar per contestar
globalment a tots els portaveus, i en aquest cas donaríem pas als
altres, o contestar individualment un per un. Molt bé.

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

Gràcies, Sr. President. M’agradaria contestar perquè jo
intentava a la meva primera intervenció contestar la pregunta
que feia el Partit Popular, que són objectius, execució i cost de
la retransmissió de la Fórmula 1 per IB3.

Objectiu, jo ho he dit, crec que ha quedat molt clar.
L’execució he dit que era per a un termini de 5 anys, crec que
també ha quedat molt clar. I el cost, em sap greu però li hauré
de contestar que per raons òbvies de confidencialitat, clàusula
continguda en els contractes de colAlaboració que IB3 manté
amb els professionals, no es pot oferir la dada de la seva
remuneració, però no obstant això li informam que aquesta està
al nivell generalment acceptat en el sector del que suposa la
retransmissió d’un esdeveniment d’aquestes característiques.

Ara bé, també em veig en l’obligació, una vegada haver
sentit els seus arguments i saber un poc més què és el que li
preocupa del fet que facem la Fórmula 1, idò ja estic en
disposició de comenta-li algunes qüestions. Algunes les he
apuntades aquí i altres les duc a l’argumentari que li havia dit
abans. Veig que li hauré de plantejar les 30 perquè no n’ha
deixat vostè cap a fora.

Primer sàpiga vostè, i li ho recordaré una vegada més encara
que només escolten els que volen escoltar, que IB3 és la primera
àrea del Govern que ha abaixat el seu nivell de despesa respecte
de l’any 2008, l’hem abaixat en un 14,5%. És a dir, això que ara
s’anuncia que es pot fer a altres conselleries o a altres
departaments del Govern, sàpiga que abans de qualsevol crisi o
de qualsevol conjuntura econòmica IB3 és l’única, la primera
àrea del Govern que ja es va estrènyer el cinturó abans de
començar aquest any, dins el pressupost d’enguany, i a més
tenim una eina de control pressupostari, cosa que no existia
abans, perquè abans els doblers d’IB3 es gastaven en funció del
que pujava el caramull de factures; en acabar l’any es mirava a
quant havien pujat i es pagaven, aquest era el pressupost que
tenia IB3. I es tallava per aquí i tot el que faltava es duia a deute
i es demanaven crèdits extraordinaris. Aquesta manera de
funcionar és la que estam intentant reconduir i de moment ara
tenim eines de control pressupostari on cada responsable de
departament sap quin és el seu pressupost i ajusta les seves
despeses. Per tant que quedi molt clar que davant qualsevol
argument que es pugui esgrimir en plena campanya electoral
d’unes europees li vull recordar que IB3 és la primera àrea del
Govern que ha abaixat el seu pressupost un 14,5%. Perquè es
faci una idea, amb el que hem deixat de gastar nosaltres respecte
del que es gastava en èpoques anteriors podríem comprar
diverses vegades la Fórmula 1.

Segon punt dels 30 que duim. IB3 ha considerat molt
interessant poder tenir aquest producte amb l’objectiu de
prestigiar la nostra llengua, contribuir a normalitzar el seu ús
social, perquè entenem que oferir un producte de primera
qualitat en la nostra llengua suposa prestigiar-la. Puc entendre
que. a vostè, això li soni a xinès, però per a gent com l’equip
directiu aquest tema és bastant important. El català no és només
per fer programes de cuina, informatius o partits de tercera
divisió, també s’han de fer productes de gran concentració
d’audiència, productes premium que es diu en televisió, com
podrien ser el tennis, la Champions, la Fórmula 1... Pensam que
no hi ha d’haver una llengua per a productes de primera i una
llengua per a productes de segona. Per ventura vostè no pensa
igual que jo, però si vostè em demana per què, és perquè des
d’IB3 l’actual gestió considera que el català mereix una fórmula
1 de la mateixa manera que ho mereix el castellà. No hi ha una
llengua de primera i una llengua de tercera.
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Tercer punt. És un producte de primer nivell adaptat a
nosaltres i fet per nosaltres, per professionals de les Illes Balears
i dirigit a un públic de les Illes Balears, amb comentaristes,
redactors, analistes, realitzadors... A Montmeló per exemple
vàrem poder veure una retransmissió on un dels ingredients
importants també era saber què feien els centenars de
mallorquins que havien anat, com hi van cada any, a Barcelona
o a València a veure el gran premi de Fórmula 1.

Quart punt. A principi de la temporada ha de saber vostè,
perquè segurament no ho sabrà, que no totes les televisions
tenien els drets de la Fórmula 1, que TV3 per exemple no tenia
els drets de la Fórmula 1 a principi de la temporada, ho dic
perquè supòs que algú plantejarà per què es compra una cosa
que ja tenien uns altres. Uns altres no la tenien i és més, tampoc
no l’haguéssim pogut emetre aquí de la mateixa manera que ahir
no vàrem poder emetre la final de la Copa del Rei, perquè
Televisió Espanyola no els va vendre els drets. No té cap culpa
IB3 que aquí ahir no es pogués veure per TV3, a mi també em
sap molt de greu, m’agrada molt més veure el futbol en català
i no a través de la Primera, perquè entre altres coses també
haguéssim pogut sentir tot el que passava a l’estadi ahir durant
la final.

Cinquè punt. Tècnicament la Fórmula 1 és el mateix que el
futbol i ningú no ho ha qüestionat mai, és més, se’ns reclamava
des del principi.

Sisè punt. El mateix argument que s’utilitza per a la Fórmula
1, aquell que ja existeixen altres cadenes que el donen, que ja
dic que no és el mateix donar-ho en castellà amb professionals
d’altres bandes, que en català i amb professionals d’aquí. També
podríem aplicar la ficció i podríem no fer cap pelAlícula, perquè
ja hi ha altres cadenes que donen pelAlícules. I és més, per què
feim informatius si ja hi ha altres cadenes que fan informatius?
I per què feim televisió si hi ha altres televisions? I per què
parlam català si parlant en castellà tots ens entendríem?
Començam a qüestionar coses que podrien justificar algunes
barbaritats més grosses. Per tant, per a nosaltres no és de cap
manera un argument dir que la Fórmula 1 ja la fan altres
cadenes. Perquè, Sr. Serra, l’anterior directora general que
vostès proposaren feia cinema en castellà i altres cadenes ja en
feien de cinema en castellà. Saps quin era el pressupost d’abans
per pagar drets de pelAlícules? Jo sí que ho sé, però hi ha una
clàusula de confidencialitat que em prohibeix dir-ho. Però li dic
que multiplica per tres el que nosaltres pagam per la Fórmula 1,
pelAlícules en castellà que es veien a altres cadenes. Ho dic
perquè aquest argument, que li quedi clar, tampoc no li serveix
per a la Fórmula 1. Passa el mateix amb un tema que amb
l’altre. Si no hem de donar Fórmula 1 perquè ja la donen altres
cadenes, què feien vostès donant cinema en castellà que ja es
veia a altres cadenes? I per què gastaven tres o quatre vegades
el que es destina a la Fórmula 1 a fer cinema en castellà que ja
es veia per altres cadenes?

Setè punt. És aquest, era l’import, però per prudència el
botarem. Me’n pot descomptar 1, 29 arguments.

Vuitè punt. La direcció d’antena consideram que és la
responsable de tot el que s’emet i aquí en té els seus
responsables, el director Joan Seguí i Jaume Santacana, director
d’antena. El cap d’aquest departament és qui ha de decidir quins
productes s’han d’emetre i a quina hora, no és una feina fàcil, li
ho assegur. És la seva competència i crec que no és ni la d’un
partit polític, ni tampoc la del director general. Per part de la
direcció general, li vull dir que es confia suficientment amb els
professionals que estan al capdavant de l’elecció dels productes
que s’emeten per IB3. Jo els defens, jo els felicit i, a més, estic
molt content de poder emetre la Fórmula 1 per IB3.

Novè argument. És un aspecte tècnic, però supòs que ho
podrà entendre perquè si és a la comissió de control, sabrà un
poc de què li parl. En la retransmissió de la Fórmula 1 s’obre
una franja de prime time fora del seu horari habitual de prime
time. S’obre un espai de públic que habitualment no existiria. Li
estic dient que a l’hora que s’emet la Fórmula 1, es produeixen
concentracions d’espectadors que no es produeixen
habitualment ni en qualsevol franja horària, ni en qualsevol dia
de la setmana durant aquesta franja horària. Aquesta franja que
hem obert amb la Fórmula 1, després es pot aprofitar de manera
prèvia i posterior i a més en un futur.

Desè punt. És una aposta de la graella, amb aquestes
emissions accedim també a un target d’un públic més jove,
sense perdre el que tenim. Reconeixerà que hi ha productes com
Paquita Thomàs que va a un públic molt determinat, que pot
coincidir o no, però que és diferent al públic que accedeix a la
Fórmula 1. A més, és un producte també d’alta qualitat visual,
ja que IB3 és l’única que transporta el senyal amb una xarxa
cent per cent digital i emet en un ample de 8 al TDT. Per tant,
estam oferint un producte d’altíssima qualitat televisiva en la
nostra llengua.

Onzè argument. Les audiències van en línia ascendent i són
superiors a les de la mitjana de la cadena. De les 25 emissions
amb més share durant el mes d’abril, d’IB3, 8 eren de la
Fórmula 1, aquí s’inclouen carreres, prèvies, resums,
redifusions.

Dotzè argument. La Fórmula 1 ha ajudat a pujar l’audiència
mitjana de la cadena. D’ençà que tenim la Fórmula 1,
l’audiència d’IB3 puja.

Tretzè. És un producte que ens omple d’orgull, tenim un
producte a un preu molt assequible, que el compartim amb altres
televisions, li sonaran per ventura, la RAI d’Itàlia, la BBC del
Regne Unit, la TFI de França, la Fox de Sudamèrica, la Globo
de Brasil, Fuji TV del Japó, RTR de Rússia, RTVF de Bèlgica
o la STV de la Xina.

Punt catorzè. Amb l’adquisició dels drets de la Fórmula 1,
IB3 no ha sortit del seu pressupost, que ja li he dit que s’ha
reduït un 15%. És a dir, no ens hem passat d’allò que tenim
assignat. Aquella falAlàcia de dir que en temps de crisi...,
escolti’m, hi ha un pressupost i l’hem respectat. No en hem
sortit ni un euro del pressupost que tenim assignat. Una altra
cosa és, Sr. Serra, que vostè confongui dos aspectes bàsics en
qualsevol comptabilitat o gestió de números. Una cosa és la
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tresoreria i una altra és la comptabilitat. Si vostè mescla
tresoreria amb comptabilitat vostè fa embulls. Jo li estic parlant
de la comptabilitat i la tresoreria és un altre aspecte que respon,
en aquest, al deute i als impagats, que és una altra qüestió,
tresoreria. Però la comptabilitat reflecteix ara mateix que
nosaltres no hem sortit dels marges que tenim aprovats en els
pressuposts. Per tant, aquest argument per a nosaltres és molt
sòlid, s’ha de dir que IB3 no ha sortit del seu pressupost en la
compra dels drets de la Fórmula 1.

Quinzè punt. Ha de saber que l’arribada i la compra de drets
de la Fórmula 1 ha suposat abans de retransmetre la primera
cursa uns ingressos publicitaris anuals de 400.000 euros. No hi
ha cap producte a la història d’IB3 -que és recent però en té- que
hagi produït aquesta ràtio de cost-ingrés, de benefici, abans de
començar el campionat. El desembre ja parlarem de quins altres
ingressos ens ha reportat aquest producte. És sens dubte el
producte més rendible des de la creació d’IB3 Televisió.

Setzè. En cas de no tenir la Fórmula 1, ha de saber vostè que
IB3 Televisió hauria d’haver emès una altra cosa durant
aquestes hores amb programes que tal vegada tenguessin un cost
superior al preu per minut del que ha estat la Fórmula 1. I li
repetiré una altra vegada, que una cosa són els costos de la
producció pròpia i l’altra és la compra de drets. La compra de
drets és proporcional al nombre d’habitants del territori. La
producció no té cap relació de proporció. Per tant, tècnicament
és una mesura d’estalvi per a una televisió amb poc territori i
pocs habitants anar a la compra de drets i no a la producció
pròpia, tècnicament. Però torn a recordar que els productes de
producció pròpia són els que donen personalitat a la televisió,
i pensam que entre una pelAlícula i una retransmissió esportiva,
dóna molta més personalitat una retransmissió que una
pelAlícula.

Dissetè. Li recordaré algunes de les mesures d’estalvi
econòmic que s’han aplicat des d’IB3 durant aquest exercici del
2009. Li refrescaré una mica la memòria perquè les hem
explicat totes en aquesta comissió de control. Li record que des
de l’agost del 2007 es va reduir un 10% el sou dels càrrecs
directius. Ho dic perquè davant la demagògia que en temps de
crisi, abans d’arribar la crisi, els primers que vàrem fer els
deures vàrem ser els directius d’IB3. També l’any 2009 es va
procedir a la congelació salarial voluntària de l’equip directiu,
el que suposa una altra reducció afegida d’un 5% del sou. He
arribat tard perquè no faig servir cotxe oficial, també és una
altra cosa a la qual vàrem renunciar. En la reestructuració de la
plantilla, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3
Televisió i IB3 Ràdio, s’ha estalviat una massa salarial
d’1.048.171,18 euros. La nova adjudicació dels serveis
informatius es va fer per menys doblers, dels 18.014.006,64 que
ens trobàrem, vàrem procedir a adjudicar-ne un per 10,5 milions
d’euros. És a dir, reduírem els costos dels informatius un 39%.
I la nova adjudicació dels serveis tècnics també es va adjudicar
per menys doblers. Dels 4.981.680,88 euros vàrem passar als
3.960.000 d’ara, un 21% menys. Són xifres, ho dic perquè com
que diu que no don xifres, això són xifres.

Divuitè. Li record que tenim un mandat del Parlament de les
Illes Balears de promoure la modalitat lingüística de les Illes
Balears. I com comprendrà vostè, resulta molt més econòmic i
accessible, àgil, ràpid, dinàmic i efectiu fer-ho amb les
retransmissions esportives que no amb el doblatge de
pelAlícules, que ja ens vénen doblades des de Catalunya i ens ve
de franc.

Dinovè. El 9,94% del pressupost total d’IB3 es destina a
l’adquisició de drets esportius. Això inclou: tennis, Copa del
Rei, futbol de primera, Champions, Lliga ACB, futbol de
segona i futbol de tercera divisió. El 9,94%. Ara si vostè
segueix pels mitjans de comunicació el debat que hi ha entorn
a la nova llei audiovisual, sap que es parla que la televisió
pública estatal no superi el 10% del seu pressupost a compra de
drets. Nosaltres no el superam. Per tant, ni hem sortit del
pressupost, ni hem tornat bojos. Tot, la Fórmula 1, la
Champions, la lliga, els equips de segona, els de tercera, tot
representa el 9,94% del pressupost.

Vintè. Tenim una llengua pròpia i tenir-la dificulta encara
més i encareix l’adaptació de productes i el que suposa més
senzill és accedir a productes esportius i no a les pelAlícules. Per
l’agilitat de la producció és molt més senzill fer una
retransmissió esportiva que no doblar una pelAlícula i el que li
deia, ens permet en tot cas aprofundir en les varietats
lingüístiques del català de les Illes Balears.

Vint-i-unè. El contracte d’emissió de la formula 1 permet
l’emissió de molts minuts de televisió. Hi ha les prèvies, els
entrenaments, la cursa, la redifusió, el post, els programes que
envolten la Fórmula 1, perquè es faci una idea, el cost de minut
de la Fórmula 1 ens surt aproximadament a 250 euros per minut,
perquè es faci una idea, suposaria quatre vegades el cost d’un
programa de càmera oculta que es feia abans a la televisió.
Perquè tenguem aproximacions d’allò que estam parlant, o
aproximadament el doble del que valia una tertúlia que feia
Carlos Dávila i que era asseure persones a parlar durant una
hora per la televisió, cost-minut, ho dic perquè de vegades la
demagògia de parlar de la crisi i de costos, sapiguem de quins
marges. Ja que no puc parlar de xifres concretes pels contractes
que hi ha firmats, li parl de proporcions. 

Vint-i-dos. Efectivament, la Fórmula ens costa menys que
el programa de Carlos Dávila Mira lo que hay, allà on hi
apareixia ell i quatre tertulians.

Vint-i-tres. Ha de saber també que gràcies al paquet negociat
per IB3 amb qui tenia els drets per vendre’ns-ho, la bona
negociació, aprofitar la conjuntura de la guerra del futbol, ha
permès a IB3 retransmetre a dia d’avui 40 partits de futbol de
primera divisió durant aquesta lliga, sense cost, de franc. I tres
d’aquests han estat en exclusiva i del Reial Mallorca. És a dir,
que gràcies a la Fórmula 1, hem pogut gaudir de 3.060 hores de
programació extra d’esport de primer nivell i de qualitat, per un
valor que aproximadament seria de 3,5 milions d’euros. Crec
que si més no hem sabut aprofitar un contracte que d’entrada
ens ha donat més del que ens podria haver costat. 
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Però com que la demagògia necessita arguments sòlids, li
diré que estam parlant de televisió, vostè em diu que és un
producte car, vostè encara no sap què val la Fórmula 1, perquè
si ho sabés, ho hagués dit, i si ho sap és que qualcú ha
incomplert un contracte, per tant, hauríem de saber qui és, vostè
parla del que no sap o del que no ha dit. Però en tot cas, perquè
entengui que la televisió és una cosa que val doblers, ha
d’entendre que partits de futbol com el d’ahir vespre que
s’oferien de la final de Copa, en el mercat poden tenir un preu
d’uns 6 milions d’euros aproximadament. La televisió val
doblers, i vostè ho sap.

També li diré -com a argument vint-i-cinc- que la Fórmula
1 genera llocs de feina. Hi ha aproximadament una vintena de
persones dins IB3 que es dediquen en cos i ànima a fer les
millors retransmissions esportives que s’han fet mai des de
Balears i per als espectadors de Balears, referides a la Fórmula
1. En aquest cas parlam de comentaristes, de redactors, de
càmeres, de productors, ...

Argument vint-i-sis. S’ha fet una promoció necessària
d’aquestes retransmissions “tenim sa Fórmula”. A més, és un
bon eslògan, n’estam molt orgullosos i molt contents. És clar,
senzill, impactant, ens ha servit per promocionar les
retransmissions de la Fórmula 1 i la cadena. Sàpiga vostè que
IB3 també té l’obligació de generar ingressos propis, hem de
vendre un producte, hem de comercialitzar la televisió, i per
comercialitzar-la l’hem de promoure, l’hem de promocionar.

Argument vint-i-set. Ha de saber també que la campanya de
publicitat exterior, de tanques publicitàries i de la part posterior
dels autobusos de Palma, no ha suposat cap despesa econòmica,
ja que s’ha fet mitjançant un intercanvi comercial amb
l’empresa que gestiona aquests suports publicitaris.

Vint-i-vuit. També ha de saber que la publicitat que vostè ha
vist a revistes com la del Vive Menorca, o la del Reial Mallorca,
estan incloses dins els contractes de patrocini i són amb la
campanya activa que tenguem en aquell moment.

Vint-i-nou. Les publicitats aparegudes als diaris també han
estat molt rendibles, ja que s’ha aprofitat per a publicitat també
tota la promoció esportiva i de cap de setmana i també moltes
d’elles formen part d’un intercanvi amb cada mitjà de
comunicació.

I l’argument amb el qual voldria tancar el nostre
plantejament perquè quedés molt clar per què hem pres aquesta
decisió, és perquè volem prestigiar la nostra llengua, perquè és
una decisió professional ajustada al pressupost i perquè només
amb uns mesos hem aconseguit fer de la Fórmula 1 producte
rendible que ens ha fet pujar l’audiència. És a dir, si aconseguim
prestigiar la nostra llengua, no sortir-nos del pressupost,
augmentar ingressos publicitaris i augmentar audiència, perdoni,
però crec que els arguments que vostè em demanava són de
sobres.

I contestant alguns plantejaments que vostè ha fet, esper que
sàpiga quin és l’esforç que hem fet, ja li dic que està dins els
termes raonables. Vostè me parla d’alt cost, jo li demanaria si
sap què val..., li dic que el tema del català per a nosaltres és
important i puc entendre que per a vostè per ventura no ho sigui
o per a alguns dels seus no ho sigui. 

Quant a les motos, li diré que nosaltres compram allò que es
ven, allò que no es ven no ho podem comprar. Li diré que sí,
que és estratègic i el motiu ja li ho he donat en 30 arguments. I
li demanaria que no faci demagògia mesclant tresoreria amb
comptabilitat, ni que la Fórmula 1 té la culpa del deute que
arrossega la televisió, quan nosaltres vàrem arribar hi havia una
factura de tres anys sense pagar; ni que la Fórmula té la culpa de
què les productores de Balears no puguin retransmetre la
Fórmula 1; ni tampoc la Fórmula 1 no té la culpa de què hi hagi
fam en el món o que estiguem en crisi. 

No facem demagògia ràpida i per la via directa, perquè ni
ens hem sortit del pressupost, prestigiam la nostra llengua, hem
augmentat ingressos i hem augmentat audiència. En tot cas, jo
aprofitaria aquesta intervenció per felicitar l’equip d’antena i
televisió per prendre aquestes decisions i fer unes
retransmissions que compten, a pesar de la feina que vostès fan,
amb milers d’espectadors que segueixen cada setmana els
comentaris de la Fórmula 1.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. Passam a la intervenció de la
resta de grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,...
perdonau un moment...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Continuam. Bé, Sr. Director General de l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, començaríem en primer lloc
dient que farem una intervenció que crec que és obligada d’una
manera una mica més general o amb unes consideracions una
mica més generals, és a dir, no ens centraríem en el tema
concret de la Fórmula 1, que és el plantejament d’aquesta
compareixença, sinó una mica més general parlant de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Entenem que el model de televisió que tenim actualment a
les Illes Balears en la seva estructura bàsica és un model heretat
per l’actual govern i que l’ha heretat amb unes característiques
que eren les que IB3 ja tenia durant l’etapa del PP i que llavors,
com és molt natural, el PP no qüestionava. Eren ells els qui
l’havien establert i per tant, normal també que no el
qüestionassin. Què ha fet, per tant, ara en aquests moments
l’actual govern o en aquests dos anys, què ha fet l’actual govern
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de les Illes Balears? Des del meu punt de vista ha millorat
sensiblement allò que és IB3, però sense canviar el model, és a
dir, sense canviar el model atenent allò que és la seva estructura
bàsica. 

S’ha millorat molt sensiblement la programació, ara ja se
sembla més a una televisió convencional que no a les
telebrosses que a vegades ens assetgen; s’ha fet un gir important
perquè la televisió funcionàs en la nostra llengua mentre -i això
ho sabem- que en l’època del PP just semblava que tot allò que
no anàs en llengua aliena feia venir basques o mals de panxa.
Fins i tot hem d’apuntar que, seguint el mateix model de
televisió que hem heretat. el Govern de les Illes Balears ha
aconseguit abaratir costos a IB3. Ho ha explicat ara a bastament,
es veu amb els pressupostos, amb el cost de l’informatiu, amb
tots els controls establerts i també és cert que s’ha augmentat
l’audiència.

Per tant, veig molt incoherent, atenent això, que el PP faci
aquest plantejament que ens fa avui. Si volem que IB3 sigui una
televisió convencional, generalista hi ha d’haver de tot, i això és
el model que teníem. Hem d’oferir retransmissions esportives
encara que siguin costoses. No es pot pensar avui dia una
televisió generalista sense curses de Fórmula 1o sense
retransmissions de partits del Gran Slam de tennis o sense els
corresponents, cada vegada més sovintejats, partits de futbol,
encara que no prou. 

Per tant, és lògic que IB3, dins aquesta filosofia de televisió
que ofereix de tot, compri els drets per emetre curses de
Fórmula 1, sempre -sigui dit- serà més barat comprar els dret
d’emissió que no intentar construir dins Palma, no sé si la idea
li agradaria o si li ha passat pel cap, un circuit urbà de Fórmula
1 com va fer el PP a València abans de les passades eleccions.
Això sí que va ser una “xulada”. De totes maneres va ser una
“xulada” amb un bon rèdit -també es pot dir- electoral, bromes
així una mica apart. Per tant pens que no entra dins les
competències del Sr. Martorell, esper que no, anar tan lluny i el
Govern en el seu conjunt tampoc no crec que pretengui aquest
tipus d’accions. No se sap mai, això també és cert.

Voldria però finalment acabar amb una altra consideració
també de caire general. Tot el que hem comentat entra dins la
lògica del model actual d’IB3, però aquest model pens que no
és l’únic possible. Crec que hauríem d’anar pensant en altres
maneres d’organitzar la nostra televisió autonòmica. Podríem
pensar en nous models televisius, combinables amb altres, però
això, senyores i senyors diputats, pens que ja formaria part de
tot un altre debat, però que pens que s’hauria d’afrontar amb
rigor, amb seriositat i amb el temps. És a dir, amb un temps que
pens que hauria de ser ja el pròxim període legislatiu, atenent -si
no m’equivoc- que només ens queda una compareixença del
mes de juny i que després ja ens traslladaríem al mes de
setembre, al mes d’octubre i pens que serà un bon moment o
una bona època per fer aquest debat.

Per tant, mentre no existeixi aquest debat, en el benentès que
continuam dins el mateix model de televisió que hem tengut fins
ara, la política que du a terme el Govern i concretament la
direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
atenent a tot això, per tant, compta i continua comptant amb el
nostre suport. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari... no vol
intervenir. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ernest Ribalaiga per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència del director
general d’IB3, també li vull agrair que, al manco a la segona
intervenció de resposta al portaveu del Partit Popular, hagi
donat més informació, suficient almanco perquè puguem tenir
una opinió respecte d’aquest tema que ens ocupa avui i dir que,
igual o de la mateixa manera que ha comentat la portaveu que
m’ha precedit, el tema de la Fórmula 1 igual que el tema del
futbol o qualsevol altre tema de programació de televisió, per ell
sol no és ni bo ni dolent, és a dir, no tenim cap apriorisme
respecte del producte Fórmula 1. En qualsevol cas entenem que
la seva missió per a una televisió pública, en aquest cas pública
autonòmica, correspondria a una idea de model i a una idea de
graella o d’estructura de graella determinada.

Possiblement, amb un model nou de televisió que puguem
discutir els polítics, que evidentment ens correspon, i que
puguem donar llum a aquest parlament mitjançant una nova llei
com en principi estam compromesos els partits que donam
suport al Govern, segurament la idoneïtat que hi hagués
Fórmula 1 seria discutible com a mínim. No obstant, com molt
bé ha dit la Sra. Marí, el model que tenim no és el que voldríem,
hem millorat el que se’ns va cedir i dins aquest model l’única
qüestió que podríem apuntar respecte a la Fórmula 1 és si és
més o manco costosa, si és una llosa per a les arques de la
televisió o si fent la Fórmula 1 es descuiden altres aspectes de
la política a desenvolupar mitjançant la televisió.

Hem de dir que, d’acord amb el que ens ha informat el
director general, sembla ser que no representa un cost afegit per
a la televisió, sembla ser que amb aquest producte la televisió ha
continuat amb la seva política de retallada de despeses.
Recordem que una de les característiques de la televisió que va
fundar el Partit Popular en la passada legislatura era que era una
televisió excessivament cara, he dit altres vegades aquí que
insostenible econòmicament. Per tant, una de les coses que hem
volgut i volem canviar d’aquesta televisió és que sigui
sostenible econòmicament per a l’economia d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant, si l’emissió del producte Fórmula
1 va en el senti de no augmentar la despesa i permet que se
continuï baixant la despesa, en principi des del punt de vista
econòmic no hi ha res a dir del fet que es faci o no es faci la
Fórmula 1, igual que no tenim res a dir si es fa tal o qual
pelAlícula o si es fa tal o qual partit de futbol, si s’emet o no
s’emet un esdeveniment esportiu de Nadal o no. Estaríem en el
mateix àmbit, en la mateixa qüestió.
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A més, vull afegir a aquesta argumentació que si aquest
producte Fórmula 1 és molt més econòmic que altres productes
televisius que s’havien produït o que es produeixin, o que
s’havien produït sobretot a l’anterior mandat del Partit Popular,
hem de dir que poca cosa també hi pot afegir el Partit Popular
en aquest tema que la Fórmula 1 pugui ser cara o no, sobretot si
ens referim a programes dels quals nosaltres vàrem ser molt
crítics respecte de la seva idoneïtat a la graella de programació.

Per tant, i ja acab sense esgotar tot el meu temps, pensam
que la presència de la Fórmula 1 a la televisió pública de les
Illes Balears no és una qüestió tant d’economia, que no ho és,
sinó de model i, com que el model l’hem de discutir en un altre
lloc i en un altre moment, no posam en qüestió en principi
aquest producte sempre i quan no signifiqui un cost afegit i per
tant tornar enrere en la política aquesta de contenció econòmica
que hem iniciat i que pensam que s’ha de continuar i s’ha de
culminar amb una nova llei, amb un nou model de televisió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Per contestar té la paraula el Sr.
Martorell sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President. No he sentit a parlar encara d’un
circuit de Fórmula 1 i no estaria malament perquè ho podríem
cobrir millor que qualsevol altra televisió. 

Bromes a part, evidentment aquí tenim un model de
televisió, i jo en sent parlar molt de model, però a vegades quan
a qualcú li dius “quin model faries?” o “què és per a tu el
model?”, queda reduït a una entelèquia el model. Compar el
model de televisió a dir com ha de jugar el Barça, per exemple.
El Barça jugarà segons qui tengui d’entrenador, si té Guardiola
juga d’una manera i si té Rijkaard juga d’una altra manera.
Depèn molt dels recursos que hi posem i de l’estructura que
tenguem i com creguem en aquella televisió. Què val un cotxe?
Bé, en pots comprar per 7.000 euros o de segona mà en pots
comprar per 500 euros o pots gastar-te una vertadera milionada.
Quants més doblers hi poses, més extres du, més via fa, més
llueix, més confortable, més còmode. 

Amb la televisió passa exactament el mateix, com més
doblers hi poses, en teoria més llueix, com més recursos
econòmics, com més voluntat política hi ha més eficient és i
més aconsegueix els seus objectius. Jo hi crec, en aquest model
de televisió, hi crec perquè crec que els ciutadans de les Illes
Balears no són ciutadans de l’Estat espanyol de segona
categoria. Crec que els ciutadans de les Illes Balears es
mereixen uns mitjans de comunicació públics amb un canal
generalista que els doni els mateixos continguts que qualsevol
altra televisió, que els doni uns productes de primeríssim nivell
i és més, que tengui, com tenen els ciutadans d’altres comunitats
autònomes per ventura amb menys renda per càpita, un segon
canal, canals temàtics, canals de ràdio fórmula.

Tenim uns mitjans de comunicació públics pobres, amb
molts de doblers i encara amb pocs serveis per als ciutadans.
Evidentment que IB3 ha d’atendre amb un sol canal des d’una
missa fins a la Fórmula 1 i que és molt mal de fer que els
responsables de la graella combinin dins una mateixa bossa
productes tan antagònics com pot ser un o altre i que és
extremadament complicat, de manera seqüencial i durant tota la
setmana, oferir dins un mateix canal allò que altres comunitats
autònomes ofereixen en dos, tres o quatre canals fins i tot.

Per tant, com a director general reivindic uns mitjans de
comunicació potents, que puguin ser competitius amb els
espanyols, que puguin mirar de cara a les altres televisions.
Això sí, amb una gestió acurada dels seus recursos, amb un
control del seu pressupost, amb un control del Parlament, amb
uns objectius finals de donar als ciutadans de les Illes Balears
allò que altres mitjans de comunicació no els donen.

Per tant, hi crec i molt. Crec que quan parlam de model,
convidaria als representants d’aquest parlament que pensin com
enfortir la pedra, el pilar d’aquest model, perquè se li han de
posar altres coses, a aquest model, perquè teníem una emissora
de ràdio que es deia Som Ràdio que ja no existeix, perquè ens
falta un segon canal amb més continguts culturals i divulgatius,
perquè ens falten canals musicals que puguin servir per després
promoure la indústria audiovisual de videoclips, de grups
musicals, d’artistes, pagar mitjançant IB3 a la SGAE, perquè es
poden fer moltíssimes altres coses amb canals temàtics
d’esports, perquè hi ha molt de camí per recórrer encara a la
televisió pública i als mitjans de comunicació públics. De fet,
donam ja una primera passa, presentarem, es va veure en el
Consell d’Administració per unanimitat de tots els seus
membres, aquest mes un diari digital com el primer diari digital
en català amb una sèrie de recursos dels quals no disposen altres
operadors, que esperam que sigui eixamplar l’oferta, sense
augmentar els nostres recursos i sense sortir-nos del pressupost.

Per tant, crec en aquest model, el defens i el que vull són
més recursos i més rendibilitat d’aquests recursos o donar més
amb el que tenim i tenir més i fer-los rendibles i que puguem
oferir més productes als ciutadans de les Illes Balears. Això és
el que reivindic. Dic que és extremadament complicat combinar
tots els productes dins una mateixa graella i, evidentment, quan
parlam de model també el que podem plantejar-nos és, com els
eixamplam? Com ho feim? On ens recolzem? Efectivament, i ja
ho vaig dir l’altre dia, tenim una cita prevista aquest mes amb
Televisió de Catalunya per intentar parlar de la possibilitat de
fer un canal conjunt amb Catalunya perquè puguem estalviar
costos i puguem accedir a la compra de drets de manera més
forta i fer una petita Forta, per ventura dins Forta, no ho sé, és
una primera pedra per a un camí, per a un edifici que haurem de
construir, o que almanco hi ha una voluntat.
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Vull reiterar una vegada més, perquè el Sr. Ribalaiga ho
plantejava, que no ens sortim de pressupost. La despesa a la
Fórmula 1, el preu per minut és coherent. La despesa està dins
el nostre pressupost, no hi ha cap despesa extraordinari i sumar
la de la Fórmula 1 amb la de la Champions, que l’estrenarem el
mes d’agost, amb la de ACB, amb la del futbol de primera
divisió, amb la de tercera, amb la de segona, amb la del bàsquet,
tot plegat no arriba al 10% del nostre pressupost, que és una
mesura que es vol aplicar ara a la televisió espanyola. Per tant,
altres televisions públiques gasten molt més en drets esportius
que nosaltres, però no feim cap barbaritat en aquest sentit. 

Altres arguments per defensar el que plantejo. Miri, aquí duc
una gràfica del que suposen, el cost per minut de determinats
productes. Mirin, el minut de producció pròpia està calculat en
uns 230 euros, la producció d’informatius en 155 i els drets
esportius, la mitjana, mesclant la fórmula, la Champions, la
Lliga, tot, està en 129 euros. És a dir que si el cost mitjà de
televisió ens surt per 136,65 euros, els drets esportius estan per
davall del que val el cost minut. Perquè vegin que ni ens sortim
de pressupost, ni està en unes xifres desproporcionades el que
feim.

A nivell de continguts, sàpiguen que tampoc no defugim de
la nostra responsabilitat de ser una televisió pública de Balears
i per als ciutadans de les Balears i per això, per molt Fórmula 1
i futbol que facem no defugim del nostre públic que necessita
uns continguts de proximitat que no li ofereix ningú. El 59% de
la nostra producció, del que emet IB3 és producció pròpia, el
59% d’allò que veuen els espectadors són programes fets per
nosaltres; el 30% és producció aliena; el 8% publicitat i un 3%
són programes per ajustar programació perquè a vegades,
sobretot ara que donam molt de tennis, és molt mal de fer tancar
una graella sense saber quan començarà un partit o quan
acabarà.

Del tipus de programes, perquè a vegades se’ns demana,
quins són els continguts prioritaris per a IB3? A què es dediquen
els minuts? Del cent per cent dels programes, del cent per cent
dels minuts d’emissió el 26% els destinam a actualitat, a
informatius, a allò que passa; el 20% a esports, enguany hem
tengut una sobreexposició d’esports perquè hem tengut aquesta
oferta de partits de futbol de primera divisió, circumstància que
dubtam que es pugui produir l’any que ve; el 5% són programes
de divulgació; un 3% programes d’entreteniment; el 4% és
ficció pròpia, Llàgrima de sang; un 2% crec... no, molt manco,
és productes religiosos, però la xifra està fins i tot tapada;
pelAlícules, un 15%; les sèries, un 11%; els dibuixos,
programació infantil, un 5%; ajustam amb un 3% de la
programació i un 8% -com li deia- de publicitat. Aquest seria el
formatget, que el tenen tots els membres del Consell
d’Administració, perquè després el Sr. Serra em diu que no don
informació al Consell d’Administració, amb tot això, en tenen
de sobres, se’n van..., però vaja, això és una batalla perduda
perquè per informació que tenguin sempre els semblarà poc.

Estam en la tranquilAlitat d’haver fet un producte que
compleix els objectius que ens hem marcat que són els que se’ns
encomana des del Parlament i per la Llei de radiotelevisió, que
és una eina de normalització lingüística que ha de mirar de fer
rendibles els seus recursos, tenim l’encàrrec polític de reduir els
nostres costos i d’optimitzar-los. Complim l’obligació
d’augmentar la nostra presència social i augmentar l’audiència
en un moment en què cadenes com Tele 5 han perdut un 5% en
un any, en què hi ha més canals temàtics, en què està més difícil
aconseguir una dècima i ho hem fet, tot això aconseguint també
un augment d’ingressos publicitaris. 

Tot això seria un resum dels trenta arguments que hem duit
avui per defensar una decisió estrictament professional i
responsabilitat dels directors d’Antena que estan aquí, amb uns
coneixements i uns criteris molt més amples dels que es puguin
discutir des de qualsevol partit polític en plena campanya
electoral. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. Passam llavors al torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Serra per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, en primer lloc
li demanaria calma, l’he vist molt atrafegat, no sé molt...
preocupat, no sé. Li deman calma perquè entre altres coses ve
a aquesta cambra a donar resposta a tot el que li preguntem per
part dels diputats i li deman la mateixa correcció que li he pogut
demostrar en la meva intervenció. Com a mínim també que
vostè aporti totes les dades que vulgui, però que també a
vegades té un perill fer les coses escrites abans de venir aquí, a
aquesta casa, i que llegeixi talment el que duia escrit, perquè
entenc de la meva intervenció que no hi ha hagut gaires coses
demagògiques; he fet una exposició i he fet una sèrie de
preguntes, coses habituals per cert a una compareixença. No
esperi altra cosa d’una compareixença, perquè vostè compareix
aquí perquè li toca, perquè en té l’obligació i perquè li ho
demana un grup concret del Parlament, i no li queden més
nassos que venir i donar les respostes oportunes, i li deman la
mínima correcció necessària en aquesta qüestió

L’altra qüestió que vull puntualitzar és que vostè
precisament ha fet una exposició..., diu que dóna moltes dades.
Estam encantats que vostè doni moltes dades; el que vostè no
dóna és documentació, si és que aquest és el drama, és que en
els consells d’administració vostè el que no dóna és
documentació específica del que se li demana; documentació,
en dóna molta, però no la que se li demana, i aquest és el
problema. A vostè el que se li ha demanat és que mostri una
cosa tan senzilla com els nombres de la casa i que doni la
documentació oportuna als membres del consell
d’administració, i és que no ho fa, Sr. Martorell. Per tant no ens
vengui històries de si dóna o deixa de donar, perquè vostè dóna
la part que li interessa i ja està, i reconegui-ho, no hi ha cap
problema. Simplement permeti’m que li demostri la meva
absoluta disconformitat en aquesta qüestió, i si hi ha algun tema
que sigui secret, que sigui una qüestió que s’hagi de mantenir en
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un àmbit privat dins l’àmbit d’IB3, precisament aquesta és
l’encomana que tenen també els membres del consell
d’administració. Per tant ens donaria francament molta
tranquilAlitat que vostè fos transparent en els seus lliuraments de
documentació, cosa que no fa, i permeti que per tant dubtem en
una sèrie d’informacions quan vostè no dóna aquestes
informacions.

Per tant també fa que es provoquin circumstàncies com la
d’avui, on és necessari que, a vostè, el facem venir a aquesta
cambra a passar comptes d’una qüestió, ja dic, com és la seva
obligació, perquè se senten rumors que ens preocupen i en tot
cas li feim les preguntes que estimam oportunes, i vostè té tot el
dret del món de fer l’exposició que trobi oportuna, però prejutja
que no tendrà cap capacitat de convenciment respecte de
nosaltres d’aquestes argumentacions que vostè presenta, i vostè
compareix aquí a donar unes respostes i si són oportunes i si són
les adequades i si ens explica de manera clara el perquè s’han
fet les coses, potser hi estarem d’acord. Ja li avanç que en
aquesta qüestió de la Fórmula 1 no, senzillament perquè crec
que feim el ridícul emetent el mateix contingut a la mateixa
hora que un altre mitjà de comunicació que dóna exactament el
mateix i, si em permet, fins i tot no sé si dir, sense desmerèixer
la professionalitat de ningú, amb més qualitat.

Vostè parla de preu, parla de preu i llavors diu que, en fi,
totes aquelles qüestions. Miri, jo no el puc creure fins que no
vegi la documentació, em sap greu, i permeti’m que desconfiï
de vostè com no ens queda més remei que fer perquè en altres
ocasions ha quedat demostrat, en moltes ocasions, que a
vegades s’utilitzen les dades com interessa. Vostè diu que IB3
és una eina de normalització lingüística; no, és una eina per a
moltes coses més, és una eina que es va crear per provocar una
certa cohesió territorial, cohesió territorial que per cert vostè
obvia fins i tot en la seva exposició, diu que una cosa positiva
que té és que vostè fa seguiment dels mallorquins que se’n van
a IB3; esper que també entrevisti eivissencs, formenterers i
menorquins, cosa que el seu subconscient ha obviat,
curiosament, no sé si per una qüestió específica.

Compara preus amb el passat, amb altres productes. Però
parlem també del cost d’oportunitat que ha deixat de fer vostè
per fer la Fórmula 1. No coneixem aquestes alternatives, hagués
estat francament bé conèixer aquestes alternatives i poder
valorar si efectivament allò transcendent, allò important, era fer
el mateix producte que fa un altre canal de comunicació a la
mateixa hora i amb els mateixos continguts. 

És que jo crec que hi ha altres qüestions que ha d’atendre
IB3, just és això la nostra preocupació. Altre tema és que
entenem que va més en la línia d’aquesta cohesió territorial; ens
agradaria que aquest esforç publicitari que vostè ha fet amb tots
aquests mitjans que s’acaben pagant, no obviï que les
compensacions que vostè aconsegueix són precisament
compensacions que s’aconsegueixen per això, perquè vostè
assumeix una despesa d’una cosa i l’altra persona assumeix la
despesa d’una altra cosa, intercanvi publicitari, per exemple,
però això té un cost, no ho obviï, i aquest cost el que demanam,
el que reclamam, el que exigim, és que s’inverteixi en allò que
consideram que és més adient per a un canal autonòmic com el
que tenim, i que es dediqui al que toca, com per exemple a
aquesta cohesió territorial que vostè ha deixat de fer-hi feina,
una cohesió territorial que vostè ha volgut liquidar amb un

programa on es passa activitat, comptes de l’activitat de les
diferents illes però que avui per avui no fa possible que hi hagi
uns informatius des de cadascuna de les Illes. Bé, són punts de
vista diferents, són qüestions de què hem parlat en diverses
ocasions amb les quals vostè no està d’acord. Entenem que
vostè té el seu punt de vista, però respecti com a mínim el nostre
punt de vista respecte d’aquestes qüestions.

Miri, jo no li he parlat d’aspectes comptables; no li he parlat
ni de tresoreria ni de comptabilitat, li he constatat una
circumstància, una circumstància, per cert, en base, en relació
a dades que vostè mateix ens ha facilitat, i crec que és
preocupant que tenguem 50.996.265,77 euros de deute a
proveïdors. És un fet objectiu, un fet objectiu perquè vostè
mateix ens ha donat aquestes dades, no me les estic inventant,
sobre un pressupost de 70 milions d’euros que té la televisió de
pressupost ordinari...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement constat que això és
preocupant. Entenem que les despeses han de ser rendibles però
també en funció del que deixam de fer, i que feim el ridícul fent
un contingut que fan altres cadenes deixant de fer moltes altres
coses que entenem que vostè podria fer en altres qüestions.

Diuen que allà on manquen propostes, allà on manquen
idees, hi sobren les paraules. A vostè per descomptat, paraules,
no n’hi faltes, en diu moltes. Esper que vostè algun dia en digui
dues, primer que ens lliuri la documentació que li demanam, i
que actuï amb absoluta transparència com de fet no actua.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Mixt vol
intervenir? Pel Grup Parlamentari Socialista vol intervenir? El
Sr. Ribalaiga té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, no tant per parlar del
que hagi pogut dir de nou el director general sinó per una
conclusió que jo extrec del debat, i és que és urgent que facem
algun esforç definitiu per obtenir algun acord d’ample espectre
-i açò inclou el Partit Popular- perquè tenguem un model que
ens satisfaci a tots, on els continguts siguin els que ens
satisfacin a tots, i el sistema de finançament també ens satisfaci
a tots, i deixem de barallar-nos en aquest tema de la televisió i
puguem entre tots donar un impuls definitiu a aquest mitjà que,
com molt bé ha dit el Sr. Serra, ha de tenir altres funcions quant
a la cohesió territorial a les nostres illes, tan faltes que estan
elles d’aquest concepte.
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Per tant jo advocaria i apostaria per açò, i demanaria al Sr.
Martorell que no defensi tan vehementment el model que se
suposa que entre tots hem de canviar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Ribalaiga, defens allò en el
que crec. Sempre ho he fet i ho continuaré fent i sempre que en
tengui l’oportunitat, i defens la feina que estam fent i defens,
com a persona que segurament coneix una mica el que es fa des
d’IB3, que és el que modestament crec que necessita el
panorama audiovisual de les Illes Balears, i crec que també és
important apuntar que crec que només estam fent la primera de
les passes, i que més que de discussió de model jo parl de
mancances. Jo trob que falten més coses quant a la comunicació
i quant a l’oferta de mitjans de comunicació públics a les Illes
Balears. Crec que falten molts de continguts encara que no
estam aportant. 

Sr. Serra, el veig molt nerviós. Jo no sé si entén que el veig
molt tens. Crec que s’hauria de calmar, jo crec que vostè hauria
de venir aquí una mica més relaxat, més tranquil...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, per favor...

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

...més còmode, perquè és que el veig com a preocupat, no ho
sé, el veig com si no estigués còmode, alguna cosa l’inquietàs,
si passàs pena perquè digués alguna cosa, si pensa que en algun
moment puc dir algun argument que el convenci; o li preocupa
que tal vegada, per ventura, estigui donant un argument que
millori els seus... El veig intranquil. Crec que vostè del que té
ganes és de guanyar, i que li sap greu per ventura perdre. Per
ventura vostè el que té és que està nerviós perquè se n’adona
que fa demagògia. I per ventura el que passa és que 30
arguments l’han convençut, però jo el veig molt nerviós. Li
demanaria per favor, Sr. Serra, que es calmàs, perquè com
comprendrà jo venc aquí a comparèixer davant els diputats per
explicar la meva gestió, no per donar-li la raó constantment del
que vostè diu. Per tant s’haurà d’anar avesant, Sr. Serra, al fet
que no li doni la raó, que li rebati els arguments i que per
ventura l’esclafi qualque vegada amb algun dels meus
arguments.

Ho dic perquè es posi còmode, es relaxi i estigui tranquil i
gaudeixi de les dades i les xifres que constantment li faig
arribar, a vostè i als seus companys, perquè per ventura passa el
cas, que Déu no ho vulgui, que els seus consellers estan
plenament informats i documentats, però la corretja de
transmissió no funciona. Jo si vol em compromet també a fer-li
arribar a vostè una còpia cada mes de la carpeta que els seus
companys de partit tenen sobre tot això, perquè moltes de les
coses que jo he explicat aquí i que he dit un pic i un altre, les he
explicades en el consell d’administració i les he explicades en
aquest parlament.

I, escolti, almanco deman o m’agradaria que els mitjans de
comunicació avui presents no reproduïssin el que vostè ha dit,
perquè farà mal a la gent que fa feina en aquesta televisió. Vostè
ha dit que fan el ridícul. Vostè diu que IB3 quan fa la Fórmula
1 fa el ridícul. Esper que els professionals que es deixen la pell
fent la Fórmula 1 no arribin a conèixer el comentari que ha fet
un diputat del Parlament perquè és una llàstima, perquè jo
consider que per fer dos mesos que feim la Fórmula 1 feim un
producte extraordinari. 

I és més, com pot dir que no feim cohesió territorial fent el
59% de producció pròpia? Com pot dir que no feim cohesió
territorial quan en aquesta televisió s’han fet coses, a part de la
Fórmula 1, la Champions, la Lliga, que no s’havia fet mai, hem
fet els cossiers d’Algaida, els de Montuïri, el pi de Sant Antoni
de Pollença, els moros i cristians de Pollença, el firó de Sóller,
la Rua de Palma, la beata de Santa Margalida, la beata de
Palma?; hem fet els reis des d’Alcúdia, des d’Inca, l’Adoració
dels Reis des de Ses Voltes, hem fet les festes de Gràcia de
Maó, hem fet les festes de Sant Antoni...

(Remor de veus)

Hem fet les festes de Sant Joan des de Ciutadella... Hem fet
tot el que hem pogut fer, fins i tot enguany hem donat la
processó del Crist de la Sang de Palma. Per tant és innegable
que tenim una televisió que intenta fer tot el que pot cohesionar
i també donar un producte de proximitat.

I quant a les desconnexions, arrib a la conclusió que a
vegades és perdre el temps dir segons quines coses, perquè per
molt que s’expliquin les coses no s’escolten. Les desconnexions
vostè sap que dia 30 de juny hi haurà una apagada analògica,
amb la qual cosa la freqüència de què gaudeix IB3 no es pot
desconnectar a Menorca i a Eivissa, amb la qual cosa no es
poden fer desconnexions. 

I esper que tot el que m’hagi de retreure sigui que, quan em
referesc a la gent que va veure la Fórmula 1, digui mallorquins
i m’oblidi dels eivissencs, dels formenterers o de la gent de
Menorca.
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Repetesc que estic molt orgullós de la feina que estan fent
els professionals d’IB3 sobre la Fórmula 1, i que amb aquests
30 arguments ha quedat prou demostrat que sense sortir-nos del
pressupost estam fent un producte que cohesiona, que prestigia
la nostra llengua, que augmenta els ingressos publicitaris i que
ens ha permès apujar l’audiència, així que jo acab de bell nou
felicitant els responsables d’IB3 i esper que ben aviat puguem
continuar oferint productes com fins ara atractius per a la nostra
audiència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència -encara no hem acabat, Sr. Serra i Sr.
Llauger-, només queda agrair la presència del Sr. Director de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels seus
acompanyants.

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