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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, després
d’uns quants mesos de vacances d’aquesta comissió,
començarem la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. No se’n produeixen.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
preguntes RGE núm. 12753, 12765, 12766, 12767, 12768,
12769, 12770, 12771, 12772, 12773 i 12774.

Assisteix el Sr. Antoni Martorell i Reynés, director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Pedro Terrassa i Sánchez, director gerent, de la Sra. Francesca
Jaume i Soler, directora de Gabinet, del Sr. Maties Salom i
Ruiz, director adjunt, del Sr. Antoni Capellà i Trobat, director
adjunt, del Sr. Joan Seguí i Galván, director de Televisió i de la
Sra. Caterina Sitjar i Aguiló, directora del Diari Digital.

1) Pregunta RGE núm. 12753/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a criteris informatius d'IB3 sobre
esdeveniments polítics.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 12753/09,
relativa a criteris informatius d’IB3 sobre esdeveniments
polítics, intervé la diputada del Grup Parlamentari Mixt Sra.
Esperança Marí i Mayans. Té la paraula.

LA SRA. MARI I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
Sr. Martorell, en primer lloc toca donar-vos la benvinguda a vós
i a tot l’equip que vos acompanya en aquest nou període
parlamentari que començam, en aquesta primera comissió
d’aquest nou període.

El passat dia 29, quan el president de la comunitat autònoma
acabava d’intervenir al debat que vam fer de política general
sobre l’estat de l’autonomia i l’orientació política, l’informatiu
d’IB3 va obrir amb les notícies sobre els desbordaments
d’alguns torrents a causa de les fortes pluges que havien caigut
a les Illes Balears; es va parlar del tancament d’un torrent a la
Serra de Tramuntana; es va parlar de llamps i trons; es va parlar
d’algun cotxe que havia quedat a la carretera. És a dir, es va
parlar de tota una sèrie -diríem- de fenòmens de meteorologia...
que va durar, si no m’equivoc, quinze minuts.

Després, a continuació, en segon lloc, sí que es va parlar del
debat de política general durant deu minuts. És clar, des del meu
punt de vista pens que per molt espectacular que haguessin estat
aquells moments els aiguats -sí que ho varen ser, sembla que sí-
pens que una notícia d’aquestes característiques no pot passar
davant una cosa tan important com és el debat en què s’encara
el futur de la nostra comunitat autònoma, sobretot, després de la
intervenció de la màxima autoritat d’aquest país.

Per tant, no sé exactament quins són els criteris que
s’estableixen, vull dir dins el rànquing que han d’ocupar les
diferents notícies en els informatius d’IB3, ni què són
exactament, però estic convençuda que deuen afectar aspectes
com allò que ha d’ocupar cada notícia en funció de la seva
rellevància social, de la seva importància per als espectadors
d’IB3 i, per tant, com s’ha d’informar.

Per tant, vos demanaria, si ens ho poguéssiu explicar, quins
són aquests criteris que se segueixen a l’hora d’establir les
notícies als informatius d’IB3. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar té la paraula el Sr. Antoni
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. Sra. Marí, vostè demana quins criteris
segueix IB3, li puc assegurar que són estrictament professionals
i periodístics, sota el criteri exclusiu de la cap d’Informatius que
és Nekane Domblás.

Ara bé, entenc que hi pugui haver interpretacions subjectives
perquè, és clar, quan parlam sobre amb què obrim un
informatiu, mai no hi ha un criteri, no hi ha una màquina on
puguis ficar dues notícies i que et doni quina és la que ha d’anar
a la portada, sinó que al final depèn de la decisió d’una persona,
en la qual intervenen distints criteris subjectius, però que al cap
i a la fi el que intenta és -supòs- pensar quina és la notícia que
té més interès per als ciutadans de les Illes Balears.

En un dia com aquest, IB3 ha donat en directe tot el debat,
per tant supòs que queda evident quina prioritat dóna la televisió
autonòmica de les Illes Balears al discurs de la primera autoritat
d’aquestes illes, que interromp la seva programació, sigui la que
sigui, i dóna en directe, íntegrament, tant el seu discurs com el
debat del dia posterior. Per tant, crec que queda bastant palesa
la importància que se li dóna en l’àmbit institucional a aquest
esdeveniment. 

Ara bé, supòs que després, quan arriba l’informatiu, la
informació del que ha succeït al Parlament que entra a les 14.05
segons l’informe que tenc i no a les 14.15 com vostè em deia,
hauria de contrastar aquesta dada, però en principi segons
l’informe que tenc comença a les 14.05, supòs que intenta ser un
servei públic i m’imagín que el criteri que en aquell moment va
dur a prendre aquesta decisió a la directora d’Informatius va ser
pensar que estàvem en una situació d’alerta, on hi havia
desbordaments de torrents, on hi havia pluges abundants i, com
que tampoc no hi ha cap mitjà d’informació d’àmbit autonòmic
i que de manera constant, permanent i en qualsevol moment
pugui donar aquesta informació d’utilitat pública, de saber
quines són les zones de risc i quines són les precaucions que
s’han de prendre, les indicacions que marquen els serveis
d’emergència, supòs que per això, es va prendre aquesta
determinació.

Ratifica que tampoc no anàvem excessivament equivocats
el fet que l’endemà els diaris que es publicaven, gairebé la
meitat també, destacaven en portada el tema de les pluges i no
tant el discurs del president. No crec que jo hagi de dir què és
més important, si el discurs del president o unes pluges, no és
feina del director general. El que sí li puc dir és que com a
director general el que sí consider és que el discurs de política
general, almanco, ha de interrompre qualsevol programació
ordinària de la televisió per donar-lo en directe, i això és el que
vàrem fer.

Els criteris, ja li dic, són estrictament periodístics i
professionals de la cap d’Informatius. De tota manera pensam
que actua amb la intenció de donar al ciutadà aquella informació
de més interès. Imagín que també el criteri que es degué aplicar
és que el discurs del president ja el podien haver vist, però no
havien tengut informació del que passava amb les pluges i, per
tant, es va atendre inicialment aquest dèficit informatiu amb la
informació de les pluges.

De tota manera, com que no hi ha una norma estàndard,
l’informatiu de després, del vespre, de les 8.30 va obrir amb el
discurs del president. Supòs que ja no era tan important o ja no
hi havia aquella necessitat imperiosa, temporal, que en aquell
moment haguéssim de dir com estava el tema de les pluges i
llavors, en un moment de reflexió a les 8.30 del vespre quan ja
ha passat el tema de les torrentades, per ventura sí que es
considera que ara és més interessant el discurs del president que
no en aquell moment.

Entengui que als mitjans de comunicació en directe un dels
condicionants més importants és estar aferrat a allò que passa en
aquell moment. Per això, vàrem donar el discurs en directe,
supòs que per això vàrem obrir amb les pluges i supòs que per
això el vespre quan ja havia passat tot vàrem obrir amb el debat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Director General d’IB3, en
primer lloc òbviament donar-vos les gràcies perquè pens que
tocava fer aquestes explicacions perquè és cert que per a mi i
supòs que per a la cambra en general aquest informatiu era
important i ho era també i ho ha de ser en els pròxims anys per
a tota la comunitat de les Illes Balears. També sobretot perquè
pens -i voldria remarcar-ho- que és important que des dels
mitjans públics, que hi tenen un paper molt important, s’ha de
treballar per a allò que es diu, perquè la gent en general, el
ciutadà de carrer no s’allunyi d’allò que és la vida política, és a
dir, que no creem allò que es diu “una desafecció de la vida
política”. 

Pens que és un dels problemes que tenim i que l’hem de
saber superar. Es tracta, ja sabeu que és un fenomen social molt
perillós, que quan la gent deserta de la vida política es poden
produir situacions desagradables, la història n’està plena. Per
tant, pens que no hem de jugar en aquest punt, pens que s’ha de
fer molta pedagogia d’aquesta qüestió i que els mitjans de
comunicació, especialment els mitjans públics, tenen una feina
molt important per estalviar-nos aquesta desafecció de la vida
política.

Per tant, pens que un punt com la informació del debat, al
marge que es doni en directe, és el que s’ha de fer; que les
intervencions del president del nostre país han d’obrir les
sessions dels informatius, sigui del color polític que sigui, això
pens que no té cap tipus de rellevància i que no es poden relegar
des del meu punt de vista, en cap cas. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, vol intervenir,
Sr. Martorell? Té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Marí, li reiter que intervindré
molt poc o pretenc no intervenir en absolut en els continguts
d’un informatiu i menys en el tema que obre un informatiu.
Feim a la televisió uns informatius: Matí, Bon dia, Illes, Migdia
i Vespre, feim cinc informatius diaris, set dies a la setmana, 365
dies l’any, i a la Ràdio en feim un cada hora, més els
informatius del migdia i del vespre, més els del cap de setmana.

Com comprendrà, tothom sempre pensarà que hi ha algun
tema que és digne d’obrir aquell informatiu i podríem tenir
discussions llarguíssimes i kafkianes, per la qual cosa la convid
al respecte a la tasca dels professionals de la comunicació, en
aquest cas una professional de llarga trajectòria i
d’inqüestionable criteri, com és Nekane Domblás, perquè
continuï aplicant els seus criteris que demostren de fet -per
exemple, l’informatiu d’ahir migdia va ser líder una altra
vegada a la franja del migdia amb un 18%- , que dóna la
informació que necessita el ciutadà. 

Efectivament, hem de fer un seguiment de la realitat política,
de fet, cada dimarts oferim en directe la part de les preguntes de
control al Govern, donam en directe els debats de política
general, els debats de pressuposts, aquests almanco, i també
quan n’hi ha hagut algun d’extraordinari també l’hem fet. Crec
que el seguiment que es fa de l’activitat política és correcte,
com a espectador li ho dic, però com a director general crec que
no he participar més enllà de dir o de demanar que els
informatius d’IB3 sobretot han d’estar aferrats a la realitat de les
Illes Balears, sigui la que sigui en aquell moment i a criteri dels
responsables dels informatius, i vull aprofitar per felicitar-los a
tots, als que duen la línia editorial i els continguts per part d’IB3
i als professionals que fan feina a Serveis Balear de Televisió
que són els que també fan la feina sobre el terrenys i que ens
produeixen aquests informatius.

Crec que estam precisament en la bona línia i que és un
moment per felicitar la feina d’aquest colAlectiu més enllà que
pugui compartir a nivell personal per ventura el criteri que vostè
planteja, però crec que en tot cas hem de respectar la feina dels
professionals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

2) Pregunta RGE núm. 12765/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contracte programa amb IB3.

Per formular la segona pregunta RGE núm. 127..., perdó,
12765/09, aquí hi ha un error, no, ja està..., relativa a contracte
programa amb IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista Sr. Francesc Dalmau i Fortuny.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Director General de
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears i acompanyants, els
vull donar la benvinguda en nom del Grup Parlamentari
Socialista en aquesta cambra.

La pregunta que volem que respongui va cap al camí de
donar compte a aquesta cambra de les decisions que el Govern
de les Illes Balears va prendre fa uns mesos quan va aprovar un
element importantíssim que suposa els fonaments d’un nou
model de televisió i ràdio públiques de les Illes Balears i que
garanteix també el futur d’un model, crec que important i a tenir
en compte i que a més se l’ha valorat com a element de consens,
parl del contracte programa.

El contracte programa suposa un compromís entre el Govern
de les Illes Balears i la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears pel que fa a uns objectius molt clars i molt ben marcats,
parlam de garantir televisió, una televisió pública pròxima,
veraç, plural, entre altres coses que ens agradaria que avui
manifestàs aquí, i ho garantim per escrit, però també parlam i
garantim un model econòmic molt distint.

Ens allunyam d’una vegada per totes d’aquell model
econòmic proposat per l’anterior govern del Partit Popular, on
era una pràctica el fet de pagar a IB3 marcant uns doblers que
no bastaven i no s’ajustaven a la realitat d’IB3 i ja veurem
després com ho pagarem, generant deute evidentment, i
assumim un nou pas que és el compromís de garantir uns
doblers que són els que IB3 s’ha de gastar i que, per tant,
figuraran i constaran a més com pertoca als pressuposts generals
de la comunitat.

Ens agradaria que aprofitàs avui, Sr. Director General, per
fer una valoració del que suposarà per a IB3 aquest contracte
programa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. 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. Dalmau, l’aprovació per part del
Consell de Govern d’un contracte programa és una
extraordinària notícia per a IB3, no tant per ventura per als
directius perquè ens condiciona molt i ens marca unes línies
molt estretes en les quals fer feina. Sempre és més còmode quan
tens un marge més ample que no quan tens unes indicacions tan
exactes, tan matisades, amb tants de percentatges d’hores de
programació, de continguts, fa més mal fer feina perquè has de
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quadrar moltes fórmules, però per a IB3 creim que és la millor
notícia.

Seria una mica una nota d’humor, però vull que entengui
que per a nosaltres és una extraordinària notícia. És un moment
molt important per a IB3 perquè posa en ordre una sèrie de
coses que, moltes són pròpies del naixement de la televisió, del
desconeixement o de la incertesa davant escenaris que es podien
plantejar, i d’altres que s’han perllongat també en el temps per
la necessitat i per les circumstàncies.

Ara ha arribat el moment en què totes les forces que integren
la majoria parlamentària s’han arromangat i tenen una
complicitat amb IB3 que obre una porta de futur i que marca
tota una sèrie de condicionants positius i uns altres que duen
molta feina a complir, però ens agraden els reptes i els
complirem.

També sabem, perquè així ho hem expressat al Consell
d’Administració d’IB3, que tots els membres del Consell
d’Administració de tots els partits saben que és necessari posar
un punt i seguit a IB3, sobretot en el tema del finançament, més
enllà que hi hagi molts de matisos i que no tothom estigui
d’acord evidentment amb el cent per cent del contingut. Sí que,
però, -jo que he estat a les negociacions del text i hi he
participat- li puc dir que és un text en el qual hi ha moltes coses,
de tothom, i on no hi ha res que faci nosa realment a ningú. Per
tant, crec que hem trobat un escenari prou interessant per mirar
cap al futur per a aquesta televisió.

Aquest contracte programa té la forma ja -n’hem parlat
moltes vegades- del nou model, però no és una fórmula màgica,
no és un invent, és una concreció, és un tancar una feina que
s’ha fet en els dos darrers anys d’algunes coses que no són
bones de canviar d’un dia per l’altre, consolidar-les i donar-los
forma, d’errors que es cometeren al passat, d’errors que s’han
comès en aquests dos anys, però ara s’ha de marcar un rumb
clar de cara al futur.

Aquest contracte programa estableix una sèrie de coses que
-com dic- marquen molt clarament quin és aquest entorn, com
per exemple que s’haurà de fer una aposta per la informació de
proximitat que ja es fa. Donam prioritat al contingut d’interès de
les Illes Balears, que ho feim, i hem incidit més encara en
aquests continguts amb el seguiment de les festes als pobles,
etc. 

Es pretén que es tengui una informació veraç, rigorosa i
contrastada, qüestió que crec que complim de sobres des del
primer dia; que es posin en marxa programes divulgatius i
documentals i debats plurals, ho feim; que es destini almanco un
5% de la programació a continguts infantils; que el 60% de la
producció d’IB3 es destini a producció pròpia amb contractació
de productores de les Illes Balears, això ho feim des del primer
dia, som la vertadera televisió que dóna suport a la indústria
audiovisual de les Illes Balears, constantment neixen
productores, i tot, absolutament tot, ho feim amb productores de
les Illes Balears; que això passi al cent per cent a la ràdio,
evidentment; que no es destini més d’un 10% del pressupost a
adquisició de drets esportius, que era una línia que marcava el
contracte programa de Televisió Espanyola que també ens hem
aplicat i que complim, fins i tot ara amb una sèrie d’ajustaments
hem baixat aquest percentatge i estam per davall d’aquest 10%;

que es destini almanco un 5% del pressupost d’IB3 a fer
coproduccions de cinema, també ho feim. Promoure el
creixement i la consolidació de la indústria audiovisual, ho feim
amb totes aquestes circumstàncies. 

Es pretén que la publicitat es limiti a un màxim de 9 minuts
per hora, quan la llei estableix un màxim de 12, baixar, és a dir
un 25% menys de publicitat. Crec que això és una circumstància
que agrairà l’espectador i que en tot cas ens forçarà a ser
capaços d’aconseguir més ingressos sabent que tenim cada
vegada menys espai. No sé si s’adonen que no és que sigui molt
bo de fer tot això, però... algunes coses ja les feim.

Garantir almanco una projecció cinematogràfica sense
interrupcions a la setmana. Això crec que és una oferta
interessant que s’ha d’establir i que s’ha de consolidar, i que en
la desconnexió de la programació infantil..., es limitarà la
publicitat a la programació infantil en un 50% d’allò establert.
És a dir, que en les franges de programació infantil hi haurà un
màxim de 6 minuts per hora, més restrictius encara que en les
franges normals.

Bé, venim amb totes aquestes obligacions, algunes ja
aplicades. Per això dic que es tracta de tancar un model.
Segurament moltes coses d’aquestes es recolliran a la futura llei
audiovisual, a la futura llei de l’ens públic, però ja venim amb
una sèrie de feines fetes que vostè sap -com a diputat d’aquesta
cambra- que he explicat, com ha estat reduir en un moment
donat el 10% del sous dels directius, congelar els sous de
l’equip directiu l’any passat. Enguany continuarà congelat per
les circumstàncies econòmiques i perquè l’IPC serà molt baix,
per tant, tècnicament... Resulta que l’equip directiu durant tres
anys haurà cobrat el mateix que el que va cobrar el primer dia
i un 10% menys que els seus antecessors.

Hem renegociat a la baixa els contractes d’informatius amb
un cost de 8 milions d’euros inferior al que ens trobàrem.
També hem renegociat el contracte amb la Universitat per
matèria de normalització lingüística, forçant més capacitat
autodidàctica dels treballadors de la casa i posant les eines
perquè tenguin  aquesta formació cada vegada més al seu abast.

Hem renegociat contractes de molts de serveis. Hem suspès
contractes d’assessories que ens vàrem trobar i ara darrerament
hem fet una acció prou interessant, com és renegociar el
contracte de la Fórmula 1per a les pròximes temporades de
manera que hem renunciat a bona part d’aquests continguts i
hem deixat només durant els pròxims tres anys la retransmissió
dels grans premis de València i de Catalunya que són els més
propers a les Illes Balears i és on podem ser més competitius. 
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Com veurà en època de crisi IB3 s’ajusta el cinturó tot el
que pot, sense oblidar l’obligació que té amb els seus
espectadors, amb els ciutadans, que ha de ser la seva màxima,
donar aquesta informació de veracitat i de proximitat, i donar-la
el més barat possible i intentar aconseguir els màxims ingressos
publicitaris.

I efectivament també tenim en cartera altres accions que ens
duran ben aviat a intentar ajustar-nos a la nostra realitat, un
contracte programa que estableix una quantitat per als pròxims
dos anys, real, de les aportacions de la comunitat autònoma,
però que a efectes pràctics suposa baixar la capacitat de despesa
d’IB3 en un 30% o en un 30 i busques per cent, 37%, respecte
del que vàrem trobar quan vàrem arribar a gestionar aquest ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martorell, hauria d’anar acabant la seva intervenció.

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

I acab, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Vol intervenir, Sr. Dalmau?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Director general. Crec
que han estat bastant aclaridores les seves paraules, crec que era
necessari donar comptes d’això en el Parlament, i tan sols li
volem de dir des del Grup Parlamentari dues coses: creim que
s’ha posat fil a l’agulla a uns dels problemes més sagnants que
tenia a dia d’avui la televisió pública de les Illes Balears i, en
segon lloc, no podem estar de dir-li i reclamar-li l’estricte
compliment del contracte programa que, evidentment i com
vostè ha comentat, suposa el conjunt i el consens de moltes
forces polítiques que hi han posat esperança per treure IB3 allà
on correspon, que és a la graella dels espectadors i a reclamar el
seu espai, posant -i torn insistir- fil a l’agulla a un dels
problemes i a un calaix de sastre que teníem i que fins ara, i jo
crec que amb bon encert, hem pogut anar resolent. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Si vol intervenir, Sr. Martorell, haurà
de ser telegràficament perquè en aquesta pregunta s’ha esgotat
el temps.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Dalmau, simplement afegiré una
informació important, que supòs que matisaré en pròximes
compareixes quan sigui el moment i pugui donar-los més
informació, també vull anunciar-los que, donada aquesta ajuda
pressupostària i després d’haver fet totes aquestes feines, com
li dic, de reducció de sous, renovació de contractes, els

informatius, el contracte amb la Fórmula 1..., ara també ens
veim obligats, per aquest retall pressupostari, a ajustar-nos als
nous temps i també supòs que ben aviat obrirem un espai de
negociació amb el Reial Mallorca per intentar trobar una solució
que ens permeti redimensionar aquest contracte de patrocini que
tenim amb aquesta entitat mallorquinista perquè arribem a un
espai còmode per a ambdues parts. 

Evidentment IB3 vol estar amb el Mallorca, està amb el
Mallorca, és la institució esportiva més important de les Illes
Balears i volem ser devora ells, du el nom de l’illa més
important de Balears per tot el món, i per tant hem de ser al seu
costat, però hi hem de ser en la mesura de les nostres
possibilitats i, per tant, li avanç que ben aviat intentarem arribar
a un acord amb el Reial Mallorca per trobar un escenari
econòmic que s’ajusti a la nostra realitat i que puguem arribar
a un entorn que puguem fer-hi front, perquè ara mateix, amb
aquestes xifres i amb aquests retalls pressupostaris, supòs que
entendrà que el nostre primer objectiu han de ser els ciutadans
i els continguts televisius. 

No podem estar donant ajudes que no reportin res als
espectadors i als ciutadans, i per tant, tot i que és una operació
incòmoda, ens hagués agradat més viure a una altra època
d’IB3, on haguessin entrat molts de doblers i molts de
patrocinadors, i molts d’euros, i molts de programes, i molts de
color, i molts de llums, però no és aquesta l’època que ens ha
tocat viure, més aviat és una altra que convida a la
responsabilitat de tots. Entengui que a tots ens agradaria poder
gastar més doblers en tot, però, miracles, encara no n’hem après
a fer a IB3, tot i que ho intentam cada dia que passa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

3) Pregunta RGE núm. 12766/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trasllat de treballadors al Parc Bit.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 12766/09, relativa
a trasllat de treballadors al Parc Bit. Per formular-la té la paraula
el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Miquel Àngel
Coll i Canyelles.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, per suposat, vull
donar la benvinguda tant al director general com a tots els
càrrecs que l’acompanyen. En comissió en aquesta mateixa
cambra vostè va manifestar en certa ocasió els avantatges que
tendria un possible trasllat de la seu de la radiotelevisió pública
del polígon de Son Bugadelles al Parc Bit; avantatges a nivell
geogràfic, per trobar-se dins Palma; a nivell d’infraestructures
tècniques i a nivell d’operativitat. Entre altres coses s’ha de
destacar la proximitat, la major proximitat amb les productores.
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La nostra pregunta és molt senzilla. Voldríem saber quina
valoració fa del trasllat d’una sèrie de treballadors de l’empresa
SBT a les instalAlacions del Parc Bit de la mateixa empresa i, si
fos molt demanar, que ens faci una valoració de les perspectives
de futur que això pot generar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per contestar té la paraula el Sr. Antoni
Martorell.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Coll, és una decisió que en tot cas
competeix exclusivament a l’empresa dels informatius, SBT,
aquesta decisió de traslladar part de la seva infraestructura a
unes instalAlacions seves. 

Miri, d’entrada això, bé, estic convençut que he donat
complida informació en aquesta cambra abans que es produís,
i evidentment ho continuaré fent ara amb els avantatges i
inconvenients que qualsevol decisió estructural genera.

Miri, quan vàrem fer el nou contracte d’informatius vàrem
separar clarament dos conceptes. Un era la producció d’un
programa informatiu i altre era l’agència de notícies en
exclusiva per a IB3, en exclusiva. I el que hem fet ha estat
facilitar que es puguin gestionar aquestes dues àrees concentrant
a Calvià tot el centre de producció dels informatius, és a dir, allà
hi ha tothom que intervé a fer l’informatiu, és a dir, els tècnics
de plató, els presentadors, els editors, que són d’IB3, el
responsable d’informatius..., allà es mescla gent de l’empresa i
gent d’IB3 per fer l’informatiu, allò que surt del plató amb tota
la informació que arriba al centre de producció de Calvià. I
perquè ho entengui el centre de producció de Calvià funcionaria
com és Torre España per a Televisió Espanyola, és un centre on
arriben informacions de totes les delegacions d’Espanya i on es
produeix un informatiu que es veu a tot Espanya. I el que hem
fet ha estat aplicar aquest criteri a aquesta fórmula, és a dir, que
Palma està considerat exactament igual que si fos Calvià, perdó,
que si fos Inca, Manacor, Menorca, Eivissa o Formentera, o...,
crec que n’hi ha un altre..., Manacor, Inca i Alcúdia; són
delegacions, centres de l’agència de notícies que, per encàrrec
de Calvià, van a cobrir rodes de premsa, van a cercar notícies,
van a fer reportatges, entrevistes; van a enregistrar el material
sobre el qual després es produeixen les peces informatives que
s’editen, es munten, s’elaboren, tot confeccionat, en el centre de
producció de Calvià. Per tant intentam separar aquests dos
conceptes.

Jo li puc dir que de moment el sistema està funcionant bé. Hi
ha una fase d’adaptació perquè és evident que hi ha alguns
hàbits, algunes maneres de funcionar que quan canvies aquesta
estructura ja no funcionen igual, has d’adaptar nous
mecanismes, però no va això en detriment de la qualitat del
producte informatiu ni tampoc de la capacitat d’IB3 d’estar
aferrat a la realitat. És més, el Parc Bit està molt més a prop de
Palma que no Son Bugadelles, vull dir que fins i tot hem
guanyat en aquest sentit certa proximitat al centre neuràlgic

d’informació de notícies com són aquests metres quadrats,
aquesta illeta de Palma. Per tant de moment funciona bé i no
està perjudicant en absolut la qualitat de l’informatiu. 

També hem tengut altres millores com a conseqüència
d’això, i és que s’ha guanyat espai dins Calvià, que era un lloc
massificat, la redacció especialment era un lloc on els equips
d’aire condicionat estaven al límit de l’espai d’ocupació del que
recomana o marca la seguretat en el treball, estaven molt a prop,
i per tant en aquest sentit hem sortit guanyant, els que estan a
Calvià en qualitat de vida en aquest entorn laboral, i els que
estan també al Parc Bit, perquè ho he anat a veure, estan més
amples, estan en unes condicions òptimes, estan dins unes
instalAlacions que són de l’empresa productora dels serveis
informatius, i per tant fins ara jo qualificaria d’èxit aquest canvi
estructural que, repetesc, és una decisió exclusivament de
l’empresa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, simplement per afegir qualque cosa per constatar que és
vera que ja havia anunciat en certa ocasió que l’espai i la
infraestructura no eren els més adequats. Probablement aquesta
decisió de l’empresa haurà ofert que les condicions de treball
dels treballadors d’IB3 de Son Bugadelles siguin millors, i en
qualsevol cas és vera que necessitam temps per donar certa
estabilitat i per avaluar el nou model, i que si això ha de garantir
que la cobertura informativa sigui més ràpida que el que ho està
essent en aquests moments, per nosaltres és una bona decisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. En torn de contrarèplica... No?

4) Pregunta RGE núm. 12767/09, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'audiència de la sèrie
Mossèn Capellà.

Llavors passam a la quarta pregunta, RGE núm. 12767/09,
relativa a audiència de la sèrie Mossèn Capellà. Per formular-la
té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Maria Lluïsa Morillas i Navarro.
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LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero dar la bienvenida al
Sr. Director y a todos sus acompañantes. 

El pasado 19 de septiembre se estrenó una serie de
producción propia, según los medios de comunicación con unas
perspectivas buenas, que se titula Mossèn Capellà. Esta serie
pretende ser una serie familiar, con un entramado costumbrista
de un pueblo costero de Mallorca. Mi pregunta es si han seguido
la audiencia de los capítulos que se han emitido y qué tal ha sido
esta audiencia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. 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. Morillas, les dades d’audiència
dels tres..., quatre primers capítols -crec que ja duim emesos- de
Mossèn Capellà són extraordinàries. Estam en una mitjana d’un
10%, que és el doble de la cadena, en un moment molt difícil
perquè hem posat Mossèn Capellà a una hora de màxima
competència amb la resta de cadena televisives i estam intentant
fer una lluita de tu a tu amb un producte entranyable, de
proximitat, familiar, amb un humor blanc, elegant, diria jo, del
qual estam plenament satisfets. 

Sabíem que anàvem en certa manera a tir segur, perquè els
guions estan adquirits a la Televisió de Galícia, el mateix que ha
fet Canal Sur, que ha fet una sèrie que es diu Padre Medina. Els
resultats proporcionals amb l’audiència de la cadena són millors
amb Mossèn Capellà que amb Padre Medina a Canal Sur. Jo
l’únic que vull és que cada vegada vagi a més el d’IB3, només
és a nivell orientatiu, i estam molt satisfets perquè hem fet una
sèrie difícil, perquè és una sèrie coral on intervenen molts
d’actors, que s’ha encarregat amb molt poc marge de temps, és
a dir, les sessions d’enregistrament han estat molt intenses; ahir
per exemple em trobava amb un actor que arribava a Palma i a
les 7 del matí es posen a enregistrar i enregistren a un ritme
molt important, bàsicament perquè sigui més econòmic, el ritme
s’imposa perquè després els costos de producció baixin.

És la sèrie més ambiciosa que hagi fet mai IB3, sobretot
perquè entra dins un terreny que no havíem explorat mai, que és
el de la comèdia. Pretenen fer riure, no és una sèrie per
emocionar-se, com seria Llàgrima de sang, que és un format
que ja fa quatre anys que està fent la televisió autonòmica i cada
vegada evidentment ho fa millor. Aquest format per a nosaltres
era nou, era tot un repte i estam contents del resultat que hem
obtingut, i estic segur que aconseguirem un resultat millor, tot
i que ja dic que l’estam posant a una hora molt, molt difícil,
però a una hora de molt de consum televisiu, i sobretot també
intentam agrupar el consum familiar.

Vull dir-li també, aprofitant que parlam d’audiències, que
Mossèn Capellà, juntament amb altres formats, han situat ara
IB3, amb les dades del mesos de juliol i agost, com l’única
cadena autonòmica de tota la federació de FORTA que ha pujat
la seva audiència. És un moment molt difícil, hi ha moltes zones
d’Espanya on ja s’ha apagat la televisió analògica i només
funciona la TDT; Menorca, Eivissa i Formentera és el cas més
proper que tenim, i dins aquests entorns on l’oferta s’ha
multiplicat per 6, aproximadament, cada vegada és més difícil
tenir un posicionament més consolidat. Tot i així, tot i que la
suma de les audiències de FORTA ha baixat un punt,
aproximadament, ha passat d’un 12 a un 11, si ho record
malament, IB3 ha augmentat la seva audiència i és l’única que
puja i puja en un percentatge d’un 15,9%. No és molt perquè
venim d’uns registres més modests, però sí que per a una
televisió jove, feta en català, amb tota la càrrega i l’ús que se
n’ha fet en disputes polítiques des del seu naixement, intentar
trobar un escenari estable dins aquest entorn de la TDT amb
menys pressupost, la veritat és que és un objectiu que era difícil
i a dia d’avui el tenim aconseguit. 

Per ventura a la pròxima compareixença li parl del fet que
hem tengut un descens del 20%, per ventura, aquestes coses
fluctuen amb molta celeritat, però a dia d’avui estam en un
instant agradable, sobretot perquè ara ens ve una època on
disposam d’un producte de primeríssim nivell, que és el partit
dels dimecres de la Champions i en exclusiva, amb la qual cosa
les perspectives són interessants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sra. Morillas, en torn de rèplica té la
paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias por su respuesta y quiero desear muchos
éxitos a la serie.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Martorell...?

5) Pregunta RGE núm. 12768/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a treballadors per a IB3 a Menorca i a
Eivissa.

Llavors passem a la cinquena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 12768/09, relativa a treballadors d’IB3 a
Menorca i a Eivissa. Per formular-la té la paraula el diputat del
Grup Parlamentari Socialista Sr. Josep Maria Costa i Serra.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, com han fet els
altres, la presència del director així com de l’equip seu que
l’acompanya, i és una pregunta molt senzilla per saber la gent
que treballa directament i indirectament per a IB3, bé sigui per
contractació a través d’IB3, bé de les empreses contractades per
IB3.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Costa, a mi també m’agradaria
incloure un matís molt important, que és aquella gent que fa
feina indirectament per a IB3 però no hem d’oblidar que fa feina
en exclusiva per a IB3, la qual cosa és un argument molt sòlid
en el sentit de veure que és gent que fa feina únicament i
exclusiva per a l’ens públic.

A Menorca tenim un delegat a Menorca, un editor i un
coordinador tècnic com a personal propi de l’ens públic o de la
televisió; i després treballadors d’una empresa que es diu
Mallorca Media, que és l’empresa que fa els serveis informatius
que cobreix l’agència de notícies en exclusiva per a IB3 des de
Menorca, 41 persones; més dues persones que fan feina per a
una empresa en servei de porteria i de neteja.

A la delegació d’Eivissa i Formentera tenim una delegada
d’Eivissa i Formentera, un editor, una administrativa i un
coordinador tècnic, i fan feina 28 persones en exclusiva per a
IB3, treballadors d’una empresa que es diu Frame Media, més
les dues persones que fan feina d’aquesta empresa al servei de
porteria i de neteja. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Costa, vol intervenir en torn de
rèplica?

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies. Renuncio.

6) Pregunta RGE núm. 12769/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'elecció del director general d'IB3 a la nova
legislació relativa als mitjans de comunicació públics.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors passarem a la sisena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 12769/09, relativa a elecció del director
general d’IB3 a la nova legislació relativa als mitjans de
comunicació públics. 

Per formular-la té la pregunta el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Antoni Serra i Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També donam la benvinguda, com no
pot ser d’altra manera, al director general de l’ens públic i a tots
els que l’acompanyen. I ja pas directament a la pregunta que ens
ocupa a continuació, RGE núm. 12769, que fa referència,
efectivament, a una qüestió que ha suscitat cert debat en el
Parlament darrerament, que és essencialment el sistema que s’ha
de triar per elegir el director general d’IB3, una qüestió que es
du arrossegant des de principi de legislatura, que se’n parlava ja
des d’aquell moment, que era un compromís assolit i anunciat
per tots els partits polítics i que fins ara no ha tengut una
translació de la realitat.

Avui per avui el que se’ns comenta és que això està pendent
d’una legislació que ha de venir, una llei que ha de ser aprovada,
però ja s’augura i es comenta fins i tot en certs àmbits de tots els
partits polítics que tendrà aplicació a partir de l’any següent, la
qual cosa vol dir que la vertadera voluntat per aplicar una
qüestió de què es parlava, ja dic, fa estona, que era que dos
terços del Parlament poguessin triar el director general de l’ens
públic, serà una qüestió que no veurem aquesta legislatura, o
almenys aquesta és la sensació que tenim. La pregunta a
continuació essencialment és què en pensa el director general de
l’ens públic, d’aquesta qüestió, si essencialment considera
l’actual càrrec, l’actual ocupant d’aquest càrrec, si considera
adient que s’inclogui aquesta qüestió dins la legislatura present
i que tengui efectes evidentment dins aquesta legislatura.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, supòs que convendrà amb
mi que no correspon al director general de l’ens públic decidir
com s’ha de triar el director general de l’ens públic. Ara bé, sí
que li vull dir que, ja que m’ho demana, crec que com més
consens hi hagi millor, i tant de bo la persona que em
substitueixi pugui tenir un suport unànime de la Cambra. Això
voldria dir que no hi ha ningú que se senti incòmode amb la
figura del director general.

Ara bé, també aprofit per fer-li un comentari, si em permet,
molt subjectiu, i és que la independència o la coherència, la
imparcialitat, la bona gestió, no vénen marcades per tenir el
carnet d’un partit o d’un altre. Si un té carnet no és més sectari
que un altre que no el té; el sectarisme, la manipulació, són
atribucions pròpies o són objectius per a una persona, no vénen
associades al fet que qualcú tengui un carnet. És a dir, és més
una actitud de la persona i no tant de si té afiliació o no té
afiliació política. Un exemple que vostè entendrà perfectament
és que ningú no pensaria en cap moment que pel fet que el
conseller de Sanitat tengui carnet del PSOE només s’opera a
Son Llàtzer la gent que és del PSOE; això serien vertaderes
barbaritats. 
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Llavors si tenim clar aquest raonament, si tenim clar que
perquè la consellera d’una àrea sigui d’aquell partit només
oferirà serveis als ciutadans d’aquell partit, si tenim clar que
això és una barbaritat també hem d’entendre que no perquè un
director general tengui una adscripció política no pot fer una
gestió correcta dels mitjans de comunicació públics.
Evidentment és més mal de fer que compti amb la seva simpatia
que no en altres circumstàncies, però voldria almanco, amb la
meva gestió al capdavant dels mitjans de comunicació públics,
poder demostrar que l’afiliació política que un pugui tenir
simplement demostra que en aquest partit polític al qual pertany
hi ha gent capaç de gestionar un mitjà de comunicació públic,
des del rigor, la independència i la proximitat, que són
atribucions pròpies de la persona i no exactament pel fet de dur
un carnet. Ara bé, com que tenim la facilitat en aquesta societat
nostra d’etiquetar la gent, (...) que hi hagi un director general a
un futur, jo sí que crec que seria convenient i almanco li
facilitaria molt la feina, que no hagi d’estar dos anys o tres per
demostrar com la fa, sinó que, d’entrada, pogués sortir amb el
suport unànime de la cambra, crec que segur que seria una
manera molt positiva de poder engegar la seva feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, els primers que varen començar
a qüestionar la proximitat d’unes idees o unes altres per part del
director general no hem estat precisament nosaltres, sinó que
això ha estat una qüestió plantejada per la majoria que avui dóna
suport al govern. Tenint en compte aquesta qüestió i tenint en
compte que hauríem de ser, hauríem d’aspirar a ser mitjanament
coherents entre quan som a l’oposició i quan som al govern, la
nostra reclamació, efectivament, va encaminada a aquest tema;
no és altre que intentar rememorar i recordar, repetir, que totes
aquelles persones que durant molt de temps fustigaven el govern
del Partit Popular de la passada legislatura parlant de la
parcialitat d’una persona, que ni tan sols tenia el carnet polític
del Partit Popular, com era l’anterior directora d’IB3, es
qüestionava la seva actuació en aquest sentit i avui per avui
pareix que aquesta és una qüestió, però en fi, sense més
importància, i una qüestió que ha de passar desapercebuda.

Així, en aquell moment, s’assolia un compromís a principi
de legislatura i es deia específicament que aquesta era una
qüestió que atendria l’actual legislatura, i de fet vull recordar un
míting on el Sr. Antich, ni duc el vídeo, evidentment no tenim
els mitjans per poder-ho mostrar, cosa que m’agradaria
moltíssim, on jo crec que en el moment àlgid d’aquell míting
del Sr. Antich, quan va rebre més aplaudiments, va ser el
moment en què va dir: “i tendrem un director general o directora
general de l’ens públic d’IB3 triat per majoria del Parlament”,
ua! va, aplaudiments i aldarull. I això, efectivament, no va
succeir, això avui no succeeix, es deixa en mans d’una
legislació que ha de venir i una legislació que neix ja amb un
anunci, que és que l’aplicació serà a partir de la següent
legislatura.

Miri, jo l’únic que vull fer és constatar una qüestió
d’incoherència, una qüestió on se’ns diu cada dia que hem de
ser coherents quan som a l’oposició i quan som al govern, però
l’evidència, la realitat, el que vivim cada dia és just ben el
contrari. No vull qüestionar ningú i molt menys les persones, no
és el millor sistema, jo he tengut una responsabilitat pública a
l’àmbit social i li puc dir que, especialment a l’àmbit social,
evidentment la feina ha estat per a tothom. Aspir a que això
sigui així també a l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, sense cap dubte, però també convindrà amb mi, i estic
convençut que ho comparteix vostè i tots els que són aquí
presents, que seria un bon principi per a tots els que som aquí i
per a la societat en general i per a la credibilitat dels mitjans
públics, que rebés el màxim suport possible la figura del
director general, perquè al cap i a la fi els mitjans públics
sempre donen aquella sensació que s’orienten específicament a
donar suport al govern.

Per donar cabuda que es pensi de manera radicalment
diferent i sobretot en la situació en què estam avui per avui, que
no és altra que la creació, entenem, de la legislació que ha de
donar suport al funcionament de l’ens públic i al funcionament
dels mitjans públics de les Illes Balears, pensam que seria molt
adient ser coherents amb els plantejaments que fem en aquest
moment, als quals nosaltres ens hi hem sumat i que les persones
que estiguessin a l’equip tècnic de l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears no tenguessin cap dubte en aquesta qüestió
perquè tenguessin el màxim suport de tots els grups
parlamentaris, almenys de la majoria dels dos terços del
Parlament, i que aquesta gent fos la que assessoràs, la que
impulsàs aquesta nova legislació que ha de ser aprovada pel
Parlament de les Illes Balears, amb la tranquilAlitat que aquest
assessorament es rep per persones que tenen el suport de la
majoria del Parlament.

Just això volem dir, són qüestions que evidentment
m’imagín que quedaran escrites en el Diari de Sessions i no
tendran, possiblement, més transcendència, però és un
plantejament que ens ho hauríem de fer mirar tots i que, sense
cap dubte, contribuiria molt a què els mitjans públics doncs
tenguin la màxim rendibilitat social i credibilitat que tots
esperam. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, Sr. Martorell.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Serra, tal vegada ha volgut dir
una altra cosa, però només un matís: li record que sí que l’actual
director general de l’ens públic ha estat triat per la majoria del
Parlament, és una circumstància que va canviar respecte de
l’anterior, que va ser triada pel president del Govern, això és
una diferència que s’ha produït dins aquesta legislatura.
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Ara bé, vostè parla de major consens, ho puc entendre
perfectament; ara bé, jo li vull assegurar que seguiré fent feina,
jo i el meu equip, insistentment i constantment per demostrar-li
que el fet de tenir una adscripció política no és en absolut un
problema, sinó tot el contrari, precisament jo, com a persona
nacionalista i que estim aquest país, vull tenir l’orgull de deixar
una televisió i una ràdio pública i un diari digital que sigui
capaç d’apropiar-se d’atributs com el rigor, la independència i
la proximitat, i això es demostri no amb paraules sinó amb els
fets, amb el seguiment que vostè pugui fer dels nostres serveis
informatius, dels nostres programes, voldria que per a res ningú
no pensàs que hi ha una televisió, una ràdio o un diari digital
que va en contra de ningú de les Illes Balears, que no es fan
campanyes contra ningú i que tothom hi té la seva cabuda, sigui
un colAlectiu majoritari o minoritari, és una televisió oberta a
tots. I precisament per aquesta adscripció política que tenc
seguiré fent feina en aquesta línia, tot i que sé que no serà fàcil,
perquè estam sotmesos a una constant pressió i vigilància,
perquè és un servei públic que arriba a totes les cases i on
tothom pot analitzar constantment els continguts.

I sobretot també el convidaria a fer una anàlisi amb una visió
àmplia del temps; és a dir, no se’ns pot jutjar, crec que no seria
just que se’ns qualificàs per un fet en concret, sinó que crec que
seria bo que es tengués en compte la trajectòria. I si després de
la nostra feina, que dura de moment dos anys, que no sé quin
temps durarà fins que es triï un altre director general,
aconseguesc consolidar aquests valors, crec que ja haurà valgut
la pena tant d’esforç i tanta feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

7) Pregunta RGE núm. 12770/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a direcció general "temporal".

Passem, llavors, a la setena pregunta, RGE núm. 12770/09,
relativa a direcció general “temporal”. Per formular-la té la
paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta senzillament és la que
està redactada i escrita: segueix considerant vostè, director
general d’IB3, que és temporal?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, home, jo el veig un càrrec
més temporal que vitalici, si m’apura, no? Però temporal ho és
gairebé tot, crec que tots estam de pas en aquesta vida i de
moment a mi em correspon la tasca d’ocupar el càrrec de
director general i, sí, evidentment, la meva tasca és temporal,
com supòs que la de vostè com a diputat del Parlament o ho és
el president del Govern, tot és temporal, tot té un principi i tot
acaba. Aquest càrrec no és ni vitalici ni hereditari, per tant supòs
que, per eliminació, ha de ser temporal.

Si vostè em demana quin temps durarà? No ho sé, supòs que
quan en vengui un altre a fer la nostra feina o quan el Parlament
acordi de canviar el director general. Li puc assegurar que
nosaltres ho continuarem fent amb la mateixa intensitat que si
acabàs demà o que si hagués de durar vint anys, no crec que els
durí els vint anys, supòs que acabaria abans amb mi.

Per tant, li dic que ho consider un càrrec temporal, ara, el
que no sabria dir-li és quin temps, almanco, de moment ha durat
dos anys a dia d’avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Miri, efectivament, vostè deia una
cosa que té tota la raó i és una qüestió objectiva, som a la meitat
de la legislatura, per tant és un bon moment per començar a
revisar totes aquelles qüestions que fan referència als
plantejaments que duien a l’inici d’aquella legislatura on es
prometien moltes coses, les quals hem de començar a avaluar si
es produeixen o no es produeixen.

Em permeti en aquest moment que li llegeixi les seves
pròpies paraules de la sessió del dia 11 d’octubre del 2007, en
aquesta seu parlamentària, a una compareixença precisament
demanada per vostè, on es deia concretament: “Com vostès
saben, la meva elecció sorgeix amb un seguit de
condicionaments i de paràmetres que em situen en un càrrec de
provisionalitat, amb l’objectiu polític de treballar d’acord amb
aquesta cambra i els diversos grups polítics per definir quin
model de ràdio i televisió volem per a les Illes Balears”. Llavors
seguia, a una altra part, quan parla de com s’hauria de fer tot
això: “Però saben vostès que està a la intenció dels grups que
ostenten la majoria ampliar el suport parlamentari, inicialment
es parlava de dos terços, crec que és un compromís que han
adquirit els partits que avui ostenten aquesta majoria i que és la
fita que hauríem d’assolir”.

Clar, vostè va ser molt viu, va deixar una qüestió en l’aire,
que era la data específica on s’havia de concretar això.
Evidentment, tothom pensava en aquell moment, pobres ilAlusos,
nosaltres també, que això faria referència a la legislatura actual.
Ben el contrari, em permeti que constati i que fins i tot auguri
que aquest fet de provisionalitat no es produirà; que el Govern
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de les Illes Balears avui per avui està més preocupat amb els
equilibris entre diversos partits polítics i que vostè potser
salvarà el seu càrrec, i no és que li desitgi cap mal, com es pot
imaginar, per mor d’aquests equilibris, renunciant d’una manera
molt evident, molt flagrant, a la voluntat d’arribar al màxim
consens possible entorn d’aquesta qüestió, que enteníem tots,
vostès també, que era fonamental i que avui per avui no es
produirà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, 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, subscric el que vaig dir dia
11 d’octubre del 2007, no veig cap tipus d’incongruència entre
el que vaig dir fa dos anys i el que dic avui. Si per ventura vostè
m’hagués demanat si som temporal o provisional, per ventura
li hagués dit que no em consider provisional, sí que haguéssim
trobat una contradicció, però la pregunta era provisional i
temporal, i crec que és perfectament compatible ser provisional
amb temporal.

Miri, jo i el meu equip tenim vocació de servei, som aquí per
intentar fer-ho el millor que sapiguem; no ens veurà fer cap gest
que ens aferrem a la cadira com si no tenguéssim res més, tenc
el lloc venal, com diuen amb bon mallorquí, no es preocupi,
això no du més que feina i pocs doblers, com diuen també. Per
tant, l’únic que ens du, de moment, és sacrifici, moltes hores de
dedicació, com vostè sabrà com a diputat també, moltes hores
de llevar-les a la família, moltes hores de llevar-les als amics,
molta atenció, molt de seguir audiències, molt de seguir
programes, molt de saber si a qualsevol moment no estarem a
l’alçada, molt de saber si hem obert l’informatiu amb un tema
que correspon o no correspon. Tot això genera molta tensió i du
molta feina.

Per tant, no es pensi que ho fem per a res més que no sigui
per una vocació de servei que dedicam a aquesta feina. I per
tant, crec que subscric plenament, crec no, subscric plenament
les paraules que vaig dir fa dos anys i efectivament el meu
càrrec és provisional, si m’apura, i temporal; triat per la majoria
del Parlament, sorgit del consens de la majoria dels diputats que
formen aquesta cambra legislativa i per tant em sent plenament
legitimitat per prendre totes les decisions que he pres des del
primer dia i fins al dia d’avui, sabent que hi haurà errors i que
haurem de corregir, però orgullosos i satisfets de la feina que
hem fet fins al dia d’avui.

Supòs que hauríem de reiterar, per tant, que sí, que em
consider temporal i provisional i mentre siguem temporals i
provisionals, sense saber la data de caducitat, ens hi deixarem
la pell i farem la feina amb la mateixa intensitat que l’hem feta
fins al dia d’avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

8) Pregunta RGE núm. 12771/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissió de la Fórmula 1.

Passem, llavors, a la vuitena pregunta, RGE núm. 12771/09,
relativa a retransmissió de la Fórmula 1. Per formular-la té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa no gaire temps, vostè mateix va
comparèixer en aquesta cambra parlamentària i davant els
mitjans de comunicació en diverses ocasions defensant la
Fórmula 1 com a un producte fonamental per a l’audiència
d’IB3, un element que anava a provocar un canvi a la graella de
programació i sense cap dubte a la percepció de cadascun dels
ciutadans. De moment el que sí podem constatar és que el que
va canviar la percepció de tots els ciutadans era l’àmplia
voluntat publicitària que tenia en aquell moment IB3, perquè
tots ens vàrem assabentar que IB3 tenia la Fórmula.

Ben el contrari ens anuncien els mitjans de comunicació,
envoltant el 25 de setembre, a finals del mes de setembre, que,
i amb un titular explícit d’un mitjà de comunicació, que deia:
“IB3 quita el pie del acelerador”.

Vostè ens deia en aquell moment que veuríem les coses d’un
altre color, no sé si és que vostè les ha vist d’un altre color o és
que en definitiva seguirà tenint la Fórmula o hi renunciarà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, mal si còrners mal si no
còrners, amb vostè no hi ha res a fer, vull dir, jo, no sé si donar-
ho per perdut o ja no sé què he de fer, i no em durà a
l’esquizofrènia perquè no ho aconseguirà per aquest camí,
perquè almanco tenim un rumb que és la nostra coherència.

Miri, escolti’m, si fem la Fórmula 1 malament i si no la fem
també, jo crec que vostè s’hauria d’aclarir abans d’entrar per
aquesta porta, saber a veure què vol, i m’ho digui, si no vol en
privat o en públic. Però el que li puc assegurar és que vàrem
adquirir la Fórmula 1 amb els mateixos criteris i amb la mateixa
contundència que repetiria avui, perquè és un producte bo,
perquè era bo de preu, perquè prestigiava la nostra llengua,
perquè venia d’un acord, firmat fa dos anys, amb una opció de
compra que vàrem haver d’executar. O sigui, envoltaren tota
una sèrie de circumstància que ens varen dur a tenir un producte
atractiu, bé de preu, que ens ha donat molts ingressos
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publicitaris i el que vàrem fer, com no podia ser d’una altra
manera, era promocionar-lo, vendre-lo i publicitar-lo.

Què ha passat amb dos anys? Home, jo crec que han passat
moltes coses, bàsicament una i és que la situació econòmica no
és ni de bon tros la mateixa. Vostè estarà d’acord amb mi que
les coses han canviat molt. A IB3 el Govern fa un acord
programa, un contracte programa on diu quins doblers tendrà
IB3 i els posa, però en posa molts manco dels que es gastaven
en altres anys anteriors. Per tant, així com he dit amb el
Mallorca passava exactament el mateix, i el primer que férem
va ser això, a veure què fem.

Miri, és el mateix que si una família té el seu pressupost
anual i consideren que és molt important per a la seva família
anar-se’n cada any de vacances quan arribi l’estiu i llogar una
casa davant la mar, i és la despesa més important de la família,
però que serveix per cohesionar aquella família i és un moment
d’alegria i de felicitat de tota la família; clar que és una despesa
important, però quan no hi ha doblers per dinar, supòs que
estarà d’acord amb mi que la família el primer que es lleva són
les vacances.

Nosaltres estam en una situació de llançament de la
televisió, amb un escenari extraordinari, amb la possibilitat
d’adquirir un producte molt interessant, que era la Fórmula 1, i
així ho férem. Però ara resulta que tenim menys recursos i el
que hem fet ha estat ajustar el nou escenari televisiu als doblers
que tenim. I amb què hem prioritzat? Evidentment, no només
amb els continguts que donarem per antena, sinó que també hem
pensat que darrera IB3 té una responsabilitat de motor de la
indústria audiovisual de les Illes Balears, i que, per ventura, era
més adient destinar els recursos que ens queden, que són menys
que no hi havia abans, destinar-los a produir programes i crear
un teixit empresarial que pugui en el futur, ja s’han produït
alguns casos, exportar televisió més enllà de les Illes Balears.

I per això vàrem prendre la decisió de no renunciar a tota la
Fórmula 1, sinó que continuam tenint la Fórmula, IB3 segueix
tenint la Fórmula, que és la frase que vostè cerca, jo li don,
seguim tenint la Fórmula, però tenim dos grans premis, que són
els de València i el de Catalunya. I per què? Primer perquè la
Fórmula 1 segueix sent un producte molt atractiu, de fet l’any
que ve, amb el fitxatge d’Alonso per Ferrari guanyarà molt més,
desgraciadament hem tengut la Fórmula 1 el pitjor any de la
Formula 1, a nivell comercial. Recordi que la campanya va
començar amb moltes crítiques entre les escuderies, parlant-se
de què possiblement es fes un mundial de Fórmula 1 alternatiu;
clar, teníem la Fórmula 1 i estaven parlant els nostres
competidors, totes les cadenes que no tenien la Fórmula 1,
parlaven que es crearia un campionat alternatiu, tot per una
qüestió d’estratègia d’anar llevant valor a un producte que
teníem nosaltres i els nostres socis amb aquests drets, que són
en aquest cas La Sexta i Mediapro.

Hem tengut la Fórmula 1 en el pitjor any, però ve una
Fórmula 1 molt atractiva, que és Fernando Alonso dins l’equip
de Ferrari i amb una sèrie de canvis i amb un entorn molt més
amable i de potenciar aquest producte, bé, idò nosaltres hi
volem ser, hi volem ser i hi serem de manera més competitiva
que hi hem estat fins ara. Perquè, tot i que la primera intenció,
efectivament, era poder seguir el mundial aferrat a cada circuït,
quan vàrem fer números vàrem veure que, tot i que vàrem
intentar acords amb TV3 i acords amb La Sexta, arribàvem a
unes xifres que no podíem assumir en aquell moment.

Llavors, hem fet un mundial de Fórmula 1 sense poder-hi
destinar els recursos que ens hagués agradat. Cosa que sí que
podem fer en el futbol de primera divisió; podem anar a
qualsevol camp de futbol de primera, perquè és un campionat
espanyol i queda prop, i els mitjans tècnics que han de desplaçar
són menors. I en futbol sí que podem ser competitius, en el que
no podíem ser competitius era amb tot el mundial de Fórmula
1, si no hi posàvem segurament 1 milió i mig o 2 milions
d’euros més per desplaçar un equip. Molt bé, idò, el que hem
fet, crec que com no faria ningú o ho faria tothom, aplicant
bones tècniques de gestió, és ajustar els nostres recursos a allò
que ens llueixi i ens doni més rendibilitat. I hem apostat per un
mundial de Fórmula 1 per als pròxims tres anys amb aquests dos
grans premis, on sí podrem desplaçar equips de persones per
seguir de prop i ser dins el circuït.

Per tant, esperam que la cobertura dels pròxims grans premis
d’Europa i de Catalunya els puguem fer amb major cobertura
que no fins ara.

Per tant, seguim apostant per la Fórmula; hem redimensionat
el nostre pressupost o hem ajustat la realitat al nostre pressupost
i poder seguir donant continguts de primer nivell, com és el cas
del futbol de primera divisió, que ens havia acabat el contracte
aquesta temporada.

Així que, Sr. Serra, comprendrà que em desorientin un poc
les seves crítiques quan tenim la Fórmula 1 i la crítica quan no
tenim la Fórmula 1, jo esperava que vostè em felicitàs o em
regalàs o em convidàs a fer un cafè pensant que al final, com no
podia ser d’una altra manera, també havia escoltat els seus
suggeriments que tan reiteradament ens ha fet públicament
damunt els mitjans i també en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General no m’ha sentit
a mi, o no ha sortit de la meva boca, ni una sola expressió que
esper que li hagi donat a entendre que nosaltres érem a favor de
mantenir la Fórmula 1, més lluny de la realitat, però ni abans ni
ara. Per tant, la qüestió d’esquizofrènia m’agradaria saber qui la
pot arribar a patir. Però en tot cas, si necessita un antídot per a
aquesta esquizofrènia, que no sé si pateix, i en tot cas li deman
que s’examini tant com sigui necessari, li proposaria dos
antídots: primer, la humilitat, i segon, l’autocrítica.
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Vostè deia que qualsevol persona raonable el que faria seria
fer números i avaluar la previsió del que ha de ser rendible i del
que ha de ser sostenible; jo el que li deman és que això ho
hagués fet abans de ficar-se en aquesta història. Em permeti que
qualifiqui el tema de la Fórmula 1 com a un caprici, com a un
capritx d’una direcció general, de tot un equip d’IB3, que no ha
estat capaç de mesurar la frenada en aquesta qüestió, que s’ha
passat dos metres del que realment, per no dir dos pobles, del
que realment era capaç d’assumir, que ha tengut un cost que
llavors és una altra qüestió de la qual volem parlar, i que
finalment ha de redimensionar una qüestió perquè des del
primer dia es va equivocar.

Jo entenc que espanta i que no vulgui reconèixer tot això,
però els fets ens duen i ens conviden a entendre que això ha
estat així finalment. El felicitam, si vostè és el que desitja, i
estam disposats a convidar-lo a un cafè, si és el que vostè
desitja, pel fet d’haver renunciat a aquesta qüestió, però
permeti’m que posi de relleu que no és altra cosa que una
rectificació d’una qüestió que havíem anunciat en el seu
moment. Totes les alternatives que vostè comenta les podrà
veure escrites en el Diari de Sessions, en boca d’aquest mateix
portaveu, que li assenyalava, precisament, que no eren les
prioritats d’IB3, que fer un producte que estava en la mateixa
hora en un canal com La Sexta doncs no era la millor fórmula,
valgui l’expressió, per fer avançar el canal autonòmic, per
millorar les seves condicions, per anar cap a la vocació de servei
públic, que nosaltres pensàvem que era adient, amb un producte
que no tenia res a veure amb la proximitat que vostè proclama
i que, sense cap dubte, no ofereix cap tipus d’avantatge més
enllà de veure un producte que pot ser vist a un altre canal de
comunicació.

Per tant, la conclusió no pot ser una altra i l’evidència ens hi
du. Primer, això ha estat un caprici, un caprici que ha costat
molts de doblers, avui per avui no han confessat encara quants
de doblers ha costat, però tot arribarà a la vida. És un caprici
que, a més, ha estat mal mesurat, hi ha hagut poca previsió, ha
estat necessari rectificar perquè en aquell moment no varen
voler fer cas a aquesta humil oposició que li significava altres
qüestions i altres camins que, potser, ara ha arribat en les
conclusions. Per tant, ja dic, si ha vist la llum estam convençuts
que a la fi anirà per la senda de l’encert i si, en tot cas, això ha
d’anar pel bé del canal autonòmic sense cap dubte el felicitarem
per aquesta rectificació, però no deixem de banda l’error
important que pensam que això ha suposat fins ara i que vostè
entenc que no vulgui reconèixer, però que, avui per avui, les
evidències, les circumstàncies ho donen per entès. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, 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, reiter que no consideram
que ens haguem equivocat simplement consider que hem
redimensionat els continguts al nou pressupost i, per tant, si hi
ha menys doblers, el que deia abans, miracles no en sabem fer.
De totes maneres sí que celebr la felicitació del portaveu del
Partit Popular per aquesta decisió, és una bona notícia que el PP
feliciti a aquest director general per una decisió. Tot i que li ha
costat molt, però crec que haver-ho escoltat i li agraesc aquesta
felicitació i esper que tots ens trobem més còmodes dins aquest
escenari on ara que tenim menys doblers els intentarem dedicar,
sobretot, a producció pròpia.

És evident que ens agrada més poder disposar de la
Champions en exclusiva que de la Fórmula 1 compartida, però
és que la Fórmula 1 en exclusiva era impensable. Jo no sé si
coneix com funciona el mercat de la televisió, la compra de
drets en exclusiva, si un va tot sol, és molt cara. Una altra cosa
és que es puguin fer acords via FORTA com passa amb el
cinema o com passa amb la Champions que és un preu molt més
raonable. De tota manera, sí que reiter l’agraïment per aquesta
felicitació i estic content d’haver trobat un punt on vostès i
nosaltres ens trobem còmodes amb aquesta transmissió de dos
grans premis anuals de la Fórmula 1.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

9) Pregunta RGE núm. 12772/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost econòmic de la retransmissió de la Fórmula
1.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 12772/09, relativa
a cost econòmic de la retransmissió de la Fórmula 1. Per
formular-la té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta que ve a
continuació es pot entendre molt millor, si em permet el
president de la Mesa, retreient i significant una frase que vostè
acaba de dir ara mateix, “tenim menys doblers”. És que ja no en
tenia. Miri, vostè, no sé si s’ha adonat, però convé que miri que
fa feina amb endeutament. El creixement del deute als
proveïdors ha estat d’un 50% i l’endeutament de passiu d’IB3
ha crescut un 40,2%. Per tant, doblers ja no hi havia abans quan
es va ficar vostè en aquesta pelAlícula de la Fórmula 1, ha estat
pagant i ha estat augmentant el deute d’aquest canal per pagar
un caprici. És una opció, nosaltres pensam que desencertada.
Tant de bo si això, en tot cas, s’ha rectificat.
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Miri, hi ha un element que ens preocupa moltíssim, una altra
qüestió, per cert, el tema de la rendibilitat, ja m’agradaria que
molts de productes fossin rendibles. Els productes rendibles
s’haurien de mantenir sempre i quan tenguin a veure amb els
objectius que ha de seguir, com a servei públic IB3, però
permeti’m que dubti d’aquesta rendibilitat si no l’han
mantinguda, si la han mantinguda és perquè potser aquesta
rendibilitat, aquests ingressos publicitaris magnífics, que vostè
esmentava abans, no han estat tant com a tots ens hauria agradat
sense cap dubte.

Hi ha una qüestió que ens preocupa moltíssim dins aquest
tema que està relacionada amb aquests comentaris que li faré a
continuació. Fins ara no hem tengut la forma, no la fórmula, la
forma de saber el preu de la Fórmula 1. No el sabem. Hem
preguntat en diverses ocasions, s’ha preguntat des del consell
d’administració amb el representants que té el Partit Popular,
s’ha parlat aquesta mateixa qüestió en aquesta cambra i no
tenim el cost de la Fórmula 1. És cert que vostè té una limitació
en aquest sentit, i això ens ho expressa en aquesta cambra, que
és el secret que pugui haver-hi sobre diversos contractes. No li
demanaré que ens doni el cost del contracte. Miri, renuncii a
saber-ho, tot i que crec que tenim tot el dret del món, renuncii
a saber-ho. Jo li deman el cost global que ha tengut la
retransmissió de la fórmula 1 fins el moment de la contestació
de la present pregunta, a data d’avui en aquesta comissió, tenint
en compte això, tots els elements que tenen a veure amb la
Fórmula 1. Per tant, fet que evitaria que vostè hagi de desvetllar
el cost del contracte. No li pregunt el cost del contracte, li
pregunt que sumi tot el que ha costat i que afegeixi tot el que
correspongui a aquest contracte que vostè no pot desvetllar, i
esper rebre la resposta que correspongui d’aquest humil diputat
i d’aquest grup parlamentari que no vol una altra cosa que fer el
seguiment que li pertoca d’una qüestió important com és l’ens
públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. Per tant, li
demanam quin és el cost global, independentment del contracte,
que ha tengut la retransmissió de la Fórmula 1 fins al moment
de la contestació d’aquesta pregunta, tenint en compte tots els
elements que la composen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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 ha dit que no sap el
que val la Fórmula 1. Vaja, doncs, i com així diuen que és cara
i diuen tanta cosa? Això sí que és una irresponsabilitat. Vostè
s’atreveix a criticar el que val una cosa quan ha dit que no sap
el que val, diu que és cara. Jo li demanaria un poc més de rigor.
Vostè diu que no ho sap. Si no ho sap, com s’atreveix a dir que
és cara? Crec que aquesta cambra es mereix un poc més de
rigor.

Vostè em demana unes dades, vostè sap que no les hi puc
donar, però, tot i així, aquestes dades que em demana no són
orientatives perquè els costs de producció són molt, molt baixos.
No em faci trampes perquè ja sap que fer aquesta pregunta, jo
no he nascut avui. Vostè em demana unes dades, sé que li
donaran fàcilment l’altra dada i jo podria tenir problemes amb
un contracte, amb un proveïdor, em podrien dur als tribunals i
no estam tampoc per fer més feina de la que ens pertoca.

Miri, li donaré algunes dades que ja les he explicades perquè
es pugui orientar. El 22% de la programació esportiva d’IB3 ha
estat a Fórmula 1. El 62% ha estat tennis i bàsquet. Perdoni, el
22% Fórmula 1, 62% futbol i la resta, entre tennis i bàsquet,
16% i altres. De gener a setembre els drets esportius, en total,
han tengut un cost de 231 euros per minut, en total. Tenim aquí
el Mallorca, tenim aquí primera i Fórmula 1 i tennis i d’altres.
La fórmula 1 té un cost de 263 euros per minut; és a dir, que
costa només el 23% del programa més car, per minut, que té
IB3. Per tant, li don una xifra on veurà que, encara que vostè
s’hagi atrevit a dir que era molt car sense saber què val, jo que
sé el que val li dic que només val el 23% del cost per minut del
producte més car d’IB3.

Fins i tot hi ha dotze programes que tenen un cost per minut
superior al de la Fórmula 1 durant els darrers sis mesos. És a dir,
si féssim un rànquing del més car i del més barat hi ha dotze
programes per sobre dels d’IB3. Li reiter que és un producte
rendible. Dóna doblers. Per què l’he desfet? Doncs, per ventura,
pel que li he dit, perquè ens hem hagut d’ajustar al pressupost
que tenim actualment i ens toca prendre decisions i pensam
haver pres la més encertada. Així i tot hem aconseguit audiència
del 10 i del 12%. Hi ha milers de persones que malgrat les seves
crítiques volen veure la Fórmula 1 per IB3, malgrat ho faci una
altra cadena i tal. Jo no sé si és conscient vostè d’aquesta xifra.
Vostè ens tracta com si fóssim beneits o no ens adonéssim de
res o féssim una injustícia als milers de persones que miren la
Fórmula 1 per IB3 malgrat de tot el que vostès diuen i malgrat
del tot el que s’ha escrit i s’ha dit.

Jo estic molt orgullós. Unes paraules d’agraïment a aquells
espectadors que, malgrat el que vostès diuen i de tractar-nos a
qui contractam d’inconscients, vull tenir unes paraules
d’agraïment per a aquesta audiència que ens ha permès tenir
més 400.000 euros d’ingressos publicitaris només de la Fórmula
1. Em sap greu i els deman disculpes perquè no els podrem
continuar oferint aquest producte perquè no tenim tants de
doblers. És amb aquesta gent amb qui pens. La veritat és que
m’importa relativament poc que vostè em digui avui blanc i
demà negre. El meu problema és la gent que mira la televisió,
que tenia la Fórmula 1 que la vol veure i es queda sense, a mi
per aquesta gent em sap greu. Gent que, malgrat ho donen a un
altre canal en castellà i que són allà, el volen veure en català i a
aquests són a qui decebrem, per aquests em sap greu, i crec que
els devem un respecte perquè no podrem continuar fent aquest
servei perquè estam en època de crisi i no podrem arribar a
tothom. Crec que és aquesta gent la que ens hauria de
preocupar.
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A aquesta gent, almanco, els deixarem dos grans premis
cada any, el de València i el de Barcelona, per poder continuar
tenint la Fórmula. Per a nosaltres és un producte que fa país, que
promociona la nostra llengua, que és associar la nostra llengua
a un producte de primer nivell i no només al teatre costumista
que està molt bé, però hem de tenir una visió molt més ampla.
El català ha de ser una llengua per al futbol de primera, per al de
tercera i per a la Champions i ha de ser un idioma per veure una
pelAlícula de Hollywood, per veure una sèrie feta per nosaltres,
per veure unes festes patronals, per veure un informatiu i per
veure la Fórmula 1. 

Aquesta és la intenció que ens mou a fer aquesta feina. Li
assegur que qui ens preocupa són aquests milers de persones,
que fan una quota del 10% de pantalla, que converteixen el dia
que hi ha Fórmula 1 amb el programa més vist de la cadena
aquell dia, aquests són els que em preocupen i els que em saben
greu que per mor de totes aquestes batalles polítiques i per un
nou escenari econòmic no puguem continuar oferint-los aquest
producte que es mereixen i que ells consumien i que els
agradava. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, li ha quedat
molt bé el discurs. Si per qualque cosa el puc felicitar és pel seu
intent de justificar l’injustificable i, francament, i està molt a
prop d’aconseguir-ho menys a aquells que intentam servir als
ciutadans de les Illes Balears amb un poc de rigor, com li puc
assegurar. El rigor que ens dóna les dades que vostè ens dóna i
les que ens proporcionen altres, no ho dubti, la gent es mata per
parlar i en moltes ocasions, evidentment, el Grup Parlamentari
obté molta informació que per altres vies li permeten fer
afirmacions amb el rigor que li correspon, fet que vostè
desmenteix amb dades. Cosa curiosa. Vostè ho desmenteixi amb
dades. Li he donat una oportunitat d’or que era donar un cos
global, que no el comprometia en res, amb referència al
contracte que vostè té signat i que manté aquesta clàusula de
confidencialitat. Li he donat aquesta oportunitat d’or que no ha
volgut aprofitar. Cosa passa si vostè no ha volgut aprofitar
aquesta circumstància i aquesta possibilitat que li donàvem
perquè ens aclarís una qüestió que entenem fonamental,
important, transcendent com és el cost de la Fórmula 1. 

Ens preocupa molt que ens ho oculti. Ha de preocupar a
totes i a cada una d’aquelles persones que vostè té molt de
respecte, que miren la Fórmula 1, però n’hi ha moltíssimes més
que paguen els seus impostos cada any i, a més, no reben les
respostes que corresponen per part del director general de l’ens
públic de la Radiotelevisió a les Illes Balears. Aquestes
persones sí que mereixen el seu respecte i crec que no reben el
respecte que les correspon per part de vostè com a responsable
d’un organisme d’aquestes característiques amb uns costos que
vostè sap, i ho sap molt bé perquè ho sap molt millor que jo, que
són plurianuals, que comprometen a llarg termini i que vostè ha
hagut de rectificar perquè no li quadren els números. Li ho torn
a dir, és que ja no li quadraven abans, vostè s’endeutava cada
dia amb les seves activitats, s’endeutava de deute corrent, de
deute a proveïdors, s’endeutava amb deute a llarg termini.

Per tant, no em conti que hi ha hagut un reajustament de les
despeses que, evidentment, sí que hi ha hagut perquè les
circumstàncies són les que són. Si això ja hauria d’haver passat
abans. No hauria d’haver aspirat a uns luxes que entenem que
no contribuïen massa a la cohesió de les nostres illes. Si vol fer
cohesió de les nostres illes ens doni motociclisme on hi ha un
mallorquí que competeix a primer nivell i que, avui per avui, no
rep les atencions que rep la Fórmula 1 i que podria rebre sense
cap dubte, almenys el seguiment d’una persona d’aquestes illes
que està a primer nivell de motociclisme i que avui, ja dic, no
compta amb el seu suport en aquest sentit.

Per tant, li propòs un canvi d’orientació en les seves
prioritats, no sé si a nivell de motociclisme en comparació amb
la Fórmula 1, és una qüestió, evidentment, que se m’escapa molt
saber els tractes que existeixen en el món, sinó que com a
mínim amb les prioritats que s’han de mantenir. 

Miri, governar suposa una cosa tan dura com haver de triar
i triar com invertir els doblers públics. Això és una qüestió que
vostè i jo convenim i estic segur que estam d’acord, però hi ha
una gran distància entre la forma com ho fa vostè i com li puc
assegurar que proposaríem fer-ho nosaltres. Hi ha una gran
distància perquè entenem que aquest és un producte que no
contribueix en res, i vostè en la seva rectificació així ho ratifica,
que no contribueix en res ni ha contribuït en res al bon
funcionament dels nostres canals de mitjans de comunicació
públics, que no ha contribuït en res a millorar el sistema la
situació econòmica que teníem ja perjudicada a les nostres illes
quant a mitjans públics i que, sense cap dubte, no ha fet altra
cosa que agreujar una situació per 5.000 persones que veien
aquest programa i que potser haurien estat disposats a veure
altres qüestions i a veure temes, esper, molt més interessants i
més identificats amb els objectius que varen provocar la creació
d’aquests mitjans públics.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, el 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, vostè parla tan ràpid que
m’he perdut, la veritat no sé que li he de contestar perquè ha dit
tantes coses i tan ràpid, com a una metralleta. La darrera que
m’ha quedat és que diu que l’han vist 5.000 persones. Vostè les
dades que té no són bones, no l’han vist 5.000 persones la
Fórmula 1, l’ha vista molta més gent. Ara si vostè m’agafa
aquell bocí per ventura, però vaja. Segons les nostres dades
molta gent ha mirat la Fórmula 1 per IB3, i aquesta és la gent
que ens inquieta. Repetesc, consider que no ens hem equivocat,
no ho consideram un luxe, però per ventura crec que aquesta
comunitat encara paga luxes molt més desorbitats de l’anterior
gestió del Govern, que per pudor no m’atreviré a esmentar-los,
però sí volem parlar de luxes mantendríem un catàleg, però crec
que per elegància no entraré dins aquest terreny que no és
competència del director general.
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Sí que és competència del director general parlar de la
televisió i li puc dir que no era un luxe, era una aposta per un
producte que prestigia la nostra llengua i, efectivament, ens hem
quedat sense doblers. És que les circumstàncies han canviat. Si
jo hagués sabut que l’any 2010 tendríem un pressupost de 63
milions d’euros i l’any 2011 de 58 ja no haguéssim comprat la
Fórmula 1, però aquesta decisió de comprar la fórmula 1 li he
dit que està signada des de fa dos anys. Fa dos any, no sé si se’n
recorda, la situació econòmica i les expectatives eren unes altres
totalment diferents i ara prenem una decisió de reconduir un
contracte firmat fa dos anys on ni es parlava de crisi i, a més,
era una paraula tabú. Avui la crisi és evident, avui el retall
pressupostari és evident, per tant, és la nostra responsabilitat
ajustar els continguts d’IB3 al nostre pressupost.

Clar que m’agradaria donar la Fórmula 1 i les motos, si les
motos es poguessin comprar les donaríem, però ja li he explicat,
no sé si sap com funciona això de la televisió, que un compra el
que està en venda. Si ningú no ens ven les motos no podem
comprar les motos. Si vostè aconsegueix, com a diputat del
Parlament i tal vegada té els seus contactes, que ens puguin fer
una oferta per comprar les motos jo estaria encantat d’estudiar-
la i crec que, efectivament, és més interessant per a IB3 tenir el
campionat del món de motos que de Fórmula 1, evidentment, i
molt més interessant tenir Roland Garros que no tenir petanca,
clar. Compram allò que podem. Si vostè té algun contacte per
comprar les motos digui-m’ho,  muntam una reunió i jo el
convidaré a dinar. D’acord? 

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

10) Pregunta RGE núm. 12773/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rendibilitat econòmica dels drets de la Fórmula
1.

Passem, ara, a la desena pregunta RGE núm. 12773/09,
relativa a rendibilitat econòmica dels drets de la Fórmula 1. Per
formular-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Amb referència a aquesta pregunta
vostè ha dit una frase que ens ve molt bé per introduir-la,
precisament ha dit “compram allò que podem”. La meva
estimada companya Bel Llinàs també deia una frase molt
encertada “i compram allò que no podem”. Aquest és el
problema que sol generar dèficits importants en els comptes,
com vostè passeja amb la seva gestió. 

Just quan redactava la pregunta RGE núm. 12769 ja hi havia
una qüestió que suposava que respondria i és que la rendibilitat
econòmica justificava la Fórmula 1, justificava tenir aquest
producte. Si ho justifica, per què ho retiram? És un raonament
bàsic. Si gastem molt en tot allò que ens proporciona més
ingressos i més capacitat de despesa gastem molt amb allò que
ens proporciona molts d’ingressos perquè ens permetrà fer
moltes altres coses. Gastaríem molt, però vostè renuncia a
aquest producte. Es produeix una qüestió realment difícil de
justificar.

Estic convençut que amb la seva habilitat dialèctica ho
aconseguirà i que la seva resposta ens acabarà justificant
l’injustificable. És habitual en aquesta cambra i ja l’he felicitat
abans per aquesta habilitat que una persona com jo humilment
no la té, i que ja li agradaria disposar d’aquesta qüestió, però no
la tenc. Cregui’m si li dic que és poc justificable que vostè
renunciï a un producte que li aporta un rendiment fantàstic i
extraordinari, com ens ha volgut fer creure, i que això és una
qüestió més que justifica que vostè ho deixi de fer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. 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, ens ha donat una
rendibilitat de 421.000 euros. M’ho han subratllat aquí, diu: “És
el producte de més rendibilitat publicitària de la història d’IB3".
És a dir, no de nosaltres, sinó d’ençà que es va posar en marxa.
Per tant jo crec que hem demostrat que és un producte rendible.

Per què no el tendrem al cent per cent i només tendre dos
grans premis cada any? Perquè prioritzam, perquè gestionar,
com vostè sap, du a prendre decisions, i davant dos caramulls
iguals triar-ne un perquè si no, no avançaríem, d’acord? Per tant
hem de sospesar avantatges i inconvenients d’una cosa,
avantatges i inconvenients d’una altra, i prendre decisions. Que
ens equivocam?, home, els que no s’equivoquen són els que no
fan res. Vostè no s’equivocarà com a director general d’IB3,
perquè vostè no ho és; m’equivocaré jo, que som el director
general d’IB3. Per tant és evident que si prenc decisions
m’equivocaré, però també supòs que encertaré qualque vegada,
no?
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Per tant vàrem prendre una decisió que era comprar els
drets, i ara prenem una altra decisió que és renegociar el
contracte per un altre producte, i estic orgullós del que férem en
aquell moment perquè les circumstàncies eren ics, i avui
orgullós perquè hem tengut la suficient habilitat i
intelAligència... No es pensi que ha estat fàcil, arribar a dir-li
això de la Fórmula 1, ens ha duit una feina, les coses no són tan
senzilles, no arribes i dius “escolta, la Fórmula 1, no la vull”,
“ah, molt bé, idò què et dec?”; no, això no funciona així, és una
mica més complicat, du molta feina, du moltes pressions, du una
negociació molt complexa i ho hem aconseguit. 

Per tant estic molt content de, primer, haver adquirit un
producte històric per a IB3, i de poder haver arribat a un acord
ara que ens permet seguir tenint la fórmula però ajustant el
contingut d’IB3 a la realitat pressupostària que tenim, que és
diferent, i com vostè sap no eren igual les coses fa dos anys a
com són ara, i per ventura no sabem com seran d’aquí a dos
anys. Sempre serem a temps de tornar a comprar la Fórmula 1
si la cosa torna a funcionar bé, perquè si hi ha possibilitat la
tornaré a comprar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. Sr. Serra, en torn de rèplica.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Clar, ara ens posa en una situació
complicada, perquè ens diu 421.000 euros d’ingressos
publicitaris, però com que no sabem el cost perquè vostè no el
confessa... Fa molt difícil jutjar si efectivament això quadra o no
quadra, però miri l’evidència, la qüestió, és que vostè ho deixa
de fer, en definitiva, per molt bé que ho vesteix. Si fos necessari
el torn felicitar per la seva habilitat per intentar vestir allò que
no es pot vestir, però no em quadra, no em quadra i crec que no
quadra a tot el conjunt de persones que estam aquí, tot i que, a
alguns, els toca callar, perquè això d’estar als partits de suport
al Govern té aquestes coses i toca callar i toca dir que sí a tot el
que fa referència a aquells organismes del Govern, però
maldament la consciència a vegades fa pensar que no és el camí
adequat, i estic segur que molts dels que estan aquí en aquest
moment estan com a mínim en aquesta tessitura, que diu molt
de la moralitat de cadascun dels tots els presents més que
demostrada per part de tots.

L’altra qüestió és..., diu que és el més rendible de tota la
història d’IB3. Ni que tenguéssim una història de 20 anys, tenim
una història de 4 anys. Tant de bo això sigui així en moltes
altres oportunitats que vostè tengui, però permeti’m que el
recorregut és el que és, i permeti’m també que li digui que
evidentment un mitjà de comunicació, quan comença, als
principis, quan encara s’ha de donar a conèixer, la rendibilitat
evidentment és molt limitada, que és just la que ens va tocar al
Partit Popular, impulsar un mitjà de comunicació des del
principi que, per cert, tenia bastant més audiència de la que té
vostè avui, tot i que eren els principis. Cosa ha passat si s’ha
reduït aquesta audiència.

Quant a l’equivocació, si té dret a equivocar-se, tot el del
món, com ben segur que tots els que hem tengut responsabilitats
públiques en alguna ocasió estic convençut que ens hem
equivocat, i jo segur que el primer. Però hi ha una diferència: no
li valdria malament reconèixer quan s’equivoca, no li vendria
malament reconèixer-ho i vestir d’un poquet d’humilitat
aquestes decisions que poden ser encertades o desencertades
però que en tot cas ens duen a no haver de vestir evidències i
haver de venir a aquesta cambra a justificar coses
injustificables. 

Quant a les circumstàncies econòmiques, miri, fins aquí i tot
el convid a llegir els titulars que intentaven provocar per part del
Partit Popular. Ara entenc per què ha pactat amb el Partit
Socialista l’agrupació a la qual vostè pertany, perquè
compartien una cosa, que és que no havia crisi, no hi havia crisi
econòmica. Mentre nosaltres anunciàvem pertot arreu que
teníem una situació econòmica complicada, que s’aproximava
una crisi galopant que avui tenim, i gent amb la qual vostè ha
pactat i fins i tot pròxima a la majoria de govern avui per avui
ho negava, i ens deien antipatriotes, miri quines coses, i ara
desgraciadament hem hagut de constatar que les circumstàncies
són unes altres i que qui tenia raó era aquest conjunt
d’antipatriotes que havia de vèncer per damunt encara les
crítiques d’aquelles que tenien la capacitat per donar-hi la volta
quan encara tenia solució, i avui per avui ja no la té. 

Per últim, miri, permeti’m que li distingeixi dos conceptes
que són molt importants. Un concepte..., no, ho dic pels
companys del Partit Socialista, que els veig preocupats per
aquestes frases o per persones que estan aquí presents, que en
definitiva...

(Rialles)

...però bé..., presents menys els del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. SERRA I TORRES:

Permeti’m que li distingeixi dues...

(Més rialles)

...paraules molt importants... Confien en mi plenament, Sr.
Director general.

(Més rialles)

Una paraula és “activisme” i una altra és “activitat”. Una
cosa és activisme i una altra és activitat. Permeti’m que li
distingeixi aquestes qüestions. Una cosa és que vostè hagi fet
molta feina per aconseguir-ho, segur que n’ha feta molta, però
això és activisme. L’activitat és aquella que també es fa molt
feina però que va orientada a un objectiu específic que és
coherent amb la forma de funcionar i coherent, en fi, amb unes
finalitats específiques. Jo el convidaria a promocionar tant com
sigui possible en la seva gestió l’activitat, i que l’activisme, el
deixi per a altres. Gràcies, Sr. President.
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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, no se’n vagi que quedarem
tot sols.

(Rialles i conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la comissió.

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

Veig, per tant, que no ha quedat tot sol atacant la Fórmula 1.

Miri, és ver, hem tret un rendiment econòmic al tema, però
també se m’oblidava dir-li abans que no vàrem comprar la
Fórmula 1 per guanyar doblers. De fet no feim quasi res per
guanyar doblers. No sé si dir-li res perquè sempre hi ha una
operació que se’ns ocorre que és amb fi comercial, però a IB3
les coses es fan perquè hi ha un interès de servei públic, i per
tant ja li he dit sota quines intencions vàrem adquirir aquest
producte. Ara, sí que és vera que quan vàrem calcular els costos
sabíem que estàvem comprant un producte del qual es podia
treure un profit comercial.

Una altra xifra: aquests 421.000 vendrien a ser
aproximadament un 10% o una mica menys del 10% dels
ingressos publicitaris que tendrem a final d’any, per tant perquè
es faci una idea del que han representat una mica a nivell de
magnituds aquests drets.

I jo li reiter que em sap molt de greu que ens quedem sense
poder donar tot el mundial de la Fórmula 1 perquè ara serà un
any molt interessant, amb una competència superior, sense totes
les discussions que hi va haver al principi de si hi havia d’haver
un mundial alternatiu o no, i per tant la Fórmula 1 serà millor
aquest any que ve que enguany, i per això reiter les meves
disculpes als espectadors, als telespectadors d’IB3, que no
podran seguir tota la competició, però per a ells tendrem aquests
dos grans premis de València i Barcelona que tenen, a més, un
seguiment de molta gent de les Illes Balears que van a València
i van a Catalunya a seguir de prop aquesta competició, i amb
ells estarem, amb els que es desplacin i amb els que ho vegin
des de ca seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell.

11) Pregunta RGE núm. 12774/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost del programa Una mà per a tots.

Passem, llavors, a la onzena i darrera pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 12774/09, relativa a cost del programa
Una mà per a tots. Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula el Sr. Martorell per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, tècnicament cap. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. En torn de rèplica, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Imagín que el que està fent el Sr.
Martorell és dir-nos que no té cap cost, entre altres coses perquè
supòs que vol donar-nos a entendre que tanmateix IB3 ha
d’emetre i que dins els costos d’emissió habituals potser hi ha
el cost d’emissió d’aquest programa.

No, miri, la meva pregunta no era tan malintencionada com
vostè es pensa i com es pot entendre de la seva resposta. Només
el volia convidar a una reflexió, una reflexió que va en dos
sentits. El primer és avaluar i tenir l’opció d’avaluar, com
m’hagués agradat i com no ha pogut ser possible de la seva
resposta, la diferència entre el cost que té un programa
d’aquestes característiques i el que es pot arribar a donar
definitivament a aquestes entitats que participen; ho dic perquè
és important que no costi més el collar que el perro, com se sol
dir en castellà, i que si el cost de producció i d’emissió i de tot
el que suposi fer un programa d’aquestes característiques ha de
ser superior al que es dóna a aquestes entitats, permeti’m que li
digui que s’estalviïn el problema i hi hagi algú que ho doni
directament a les entitats i possiblement ens estalviarem el
problema, primera reflexió, que no és fonamental del que li diré
a continuació.
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L’altra qüestió és que sí que pensam que és important que es
donin a conèixer moltes de les qüestions que tendrem
oportunitat de veure segur en aquest programa quant a les
entitats que participaran. Hem tengut oportunitat de veure’n
una, especialment Projecte Home, però també moltes altres que
se’ns anuncia que participaran en aquest programa, i entenem
que aquesta sí que és la finalitat que han de seguir els mitjans
públics que suporten aquestes entitats, és una qüestió
fonamental, i el convidaríem, si m’ho permet, Sr. Director
general i tot l’equip que m’acompanya, perquè accions
d’aquestes característiques, sempre que el cost no hagi de ser
superior al que finalment es doni a cadascuna de les entitats, i
amb aquesta excepció ho vull dir, surti suficientment rendible
com perquè aquestes entitats no només tenguin una via
extraordinària d’ingressos, que sempre està molt bé, perquè si
alguna en aquest moment passa és que el Govern de les Illes
Balears no paga les subvencions des del 2008 a moltes
d’aquestes entitats, i avui moltes d’elles estan a punt de tancar
i és un fet que podem constatar i constatam als mitjans de
comunicació, i ja està bé que vostè els doni una mà, però per
altra banda ens pareix molt positiu que es doni suport a aquestes
entitats, que es dugui la promoció idònia de totes i cadascuna
d’aquestes organitzacions, que fan un gran esforç des de l’àmbit
del voluntariat sense voluntat de tenir ingressos pecuniaris ni
tenir rendiments d’una activitat que és impagable per a totes
aquelles persones que participaran en aquest programa, i que
amb l’excepció que seria interessant que el cost no sigui
superior a la quantitat que finalment se’ls donarà, aquest tipus
d’accions pensam que són les que sí que corresponen a un canal
que és de vocació pública i que ha de fer viable que tots ens
sentim més a prop d’aquells que més ho han de menester.

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, anam bé, ja van dues
felicitacions en una compareixença; vull dir que jo ho celebr no
sap com.

Crec que per ventura no..., clar, no m’he estès massa en la
resposta perquè no sabia exactament què és el que volia, i veig
que partim d’un desconeixement exactament del que farem amb
Una mà per a tots. Una mà per a tots no és un programa de
televisió i tampoc no donam doblers a ningú. No, li ho
explicaré.

Una mà per a tots és una campanya que dura 12 mesos, que
cada mes farem una colAlaboració amb una entitat per
promocionar la tasca que fa aquesta entitat. No donam doblers
a ningú. És a dir, feim un espot de televisió, que el feim amb els
serveis de producció pròpia -per tant què costa?, idò no hem de
pagar res extraordinari, si no han de fer una altra cosa feim
aquesta-; feim entrevistes, on no cobram res per l’entrevista ni
es paga per les entrevistes, per tant no té un cost; i on feim entre
altres coses un documental de mitja hora, que això tenim un

espai obert a documentals que de la mateixa manera ho faríem,
per tant no és un cost addicional, on explicam quina feina fa
aquesta ONG a favor de la societat aquí a les Illes Balears. Per
tant és una tasca divulgativa de qui són i de què fan. No posam
doblers ni és un programa en concret, és una campanya
transversal: anuncis a ràdio, a la nostra ràdio, a la televisió, i per
tant això no té un cost. Tendria un cost d’oportunitat, si
m’apura, però no ens hem dedicat a calcular-lo.

I són entitats amb les quals de moment ja hem arribat a un
acord, com per exemple Projecte Home, o ALAS, Unicef,
Càritas, Creu Roja i la Germandat de Donants de Sang. Amb
aquestes ja tenim un acord tancat pel qual cada mes els cedirem
els nostres suports de publicitat i de continguts perquè donin a
conèixer la tasca que fan, i no hi ha cap rerafons, simplement és
que consideram, com vostè ha dit, que una televisió pública està
per a això, per donar una mà a tots, per no només fer coses que
tenguin una intenció comercial i de recollir uns doblers sinó,
escoltin, regalar un poc de publicitat a aquestes entitats perquè
donin a conèixer el que estan fent. Segurament alguns
aprofitaran per donar un número de compte perquè puguin tenir
donacions, però IB3 no dóna doblers a ningú d’aquesta
campanya. No hi ha contraprestació i és una campanya blanca
i altruista, i a més hem comptat amb la colAlaboració del Diari
de Mallorca, d’Última Hora i del Diari de Balears, que són tres
mitjans de comunicació aquí a Mallorca, i estam pendents de
tancar un acord amb els diaris de Menorca i d’Eivissa, per
inserir anuncis publicitaris d’aquesta campanya sense cap tipus
de cost. Per tant els anuncis que hi veuran en premsa són cedits
gratuïtament pels diaris i els anuncis que veuran a la televisió,
no els hem cobrat ni els hem pagat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martorell. 

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