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LA SRA. PRESIDENTA:

(...) si es produeixen substitucions.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Àngel Coll substitueix Francesc
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Algú més?

Compareixences de la Sra. Marisa Goñi i Sanzberro,
directora general de Ràdio i Televisió de Mallorca, i del Sr.
Pere Cerón i Provencio, director de continguts de Ràdio
Mallorca-Cadena Ser, per a l'elaboració de l'informe Els
drets dels menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur.

Bé, passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en
les compareixences de la Sra. Marisa Goñi, directora general de
la Radiotelevisió de Mallorca, i del Sr. Pere Cerón, director de
continguts de Ràdio Mallorca-Cadena SER, per a l’elaboració
de l’informe Els drets dels menors davant les noves tecnologies
i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur. Els donam la benvinguda.

Tenim una breu ressenya biogràfica del Sr. Pere Cerón. De
la Sra. Goñi ja hem dit que és directora general de la
Radiotelevisió de Mallorca. El Sr. Pere Cerón és llicenciat en
ciències de la informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona, màster en gestió i direcció d’empreses radiofòniques
per la Universitat Autònoma de Barcelona i Cadena SER, i
diploma de postgrau en gestió i organització d’empreses
culturals per la Universitat Oberta de Catalunya; té també
estudis de comunicació política i de formació de comunicadors
per a organitzacions. Actualment és director de continguts de la
Cadena SER Balears des del 2006, ha dirigit Ràdio SER
Principat d’Andorra, Cadena SER i Andorra 7 Ràdio; també ha
colAlaborat amb la Cadena COPE, Ràdio Nacional de Andorra
i Ràdio Valira. Va ser cap de redacció del Diari d’Andorra i
colAlaborador dels diaris Marca i Segre. En l’àmbit de la gestió
cultural ha ocupat el càrrec de sotsdirector i cap de premsa del
Centre Cultural i de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria,
Principat d’Andorra, on va exercir també de cap de premsa del
concurs internacional de cant Montserrat Caballé.

En primer lloc donam la paraula a la Sra. Goñi perquè faci
una exposició oral per un temps màxim de 30 minuts. Moltes
gràcies.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÀDIO I
TELEVISIÓ DE MALLORCA (Marisa Goñi i Sanzberro):

En primer lloc vos volia donar a tots l’enhorabona per
tractar aquest tema, que consider que és un tema que ens hauria
d’ocupar tant com la crisi econòmica. Darrere les noves
tecnologies, com darrere dels nombres econòmics, hi ha valors
humans: uns pugen, altres davallen, uns aporten llum i horitzó
i altres ens fan tremolar.

Crec que per una qüestió d’edat quasi tots els que estam avui
aquí tenim una anècdota per contar del dia que la televisió va
arribar a casa. La nostra infantesa, plena de jocs de carrer, de
crits de la mare per entrar a casa quan irrompia la foscor,
d’històries contades una i altra vegada, queda bocabadada
davant aquella misteriosa finestra plena de vida, d’informació,
d’entreteniment, que fins aquell assenyalat dia només vèiem
quan un veïnat o el familiar de torn ens deixava passar una
estoneta a ca seva. Tots, grans i petits, ens hi acostàvem amb la
curiositat i la innocència de la primera vegada. 

Avui aquesta concepció de la televisió està obsoleta, i ja en
parlarem després, i aquesta iniciació intergeneracional no
existeix. Els pares senten avui en dia l’angoixa de la bretxa
tecnològica com ningú a la nostra societat, una societat que per
altra part està fonamentada en la producció i el consum, una
relació que es retroalimenta i que ens ha provocat tota una
literatura sobre el que es denomina la conciliació de la vida
laboral i familiar. 

Començarem per la televisió, el mitjà més influent per als
nins segons l’informe de Kaiser Family Foundation (...). És una
fundació bastant de referència en aquests tipus d’estudis, i diu
que el consum de la televisió forma avui en dia part de la rutina
d’un nin. Tant és així que els nostres nins passen més hores
mirant la televisió que a l’escola: segons un estudi del Consell
Audiovisual de Catalunya els menuts passen entre 1.000 i 1.500
hores a l’any davant la televisió, i unes 900 a l’escola; aquest
estudi, dels darrers que he trobat, és del 2003; jo crec que avui
en dia les xifres encara serien pitjors. I aquest estudi aportava
diverses dades, de les quals n’he agafat un parell. Diu que
750.000 nins miren la televisió després de les 22 hores, després
de les 10 de la nit, i uns 200.000 després de la mitjanit. Només
el 25% dels continguts que miren els nins estan dirigits al nins,
miren molta programació que no està dins el seu horari, o
programació que dins el seu horari no està dirigida als nins.
Només el 30% dels pares miren la televisió sempre amb els seus
fills, un 35% dels menuts tenen un televisor a la seva habitació,
un 90% dels nins miren la televisió abans dels quatre anys, i el
97% abans de saber llegir.

Diverses organitzacions han expressat la seva preocupació
per aquest panorama, com l’Observatori Europeu de la Televisió
Infantil. Si a les famílies se’ls retreu un cert abandonament dels
fills davant la pantalla, utilitzada com “aparcanins” perquè
estiguin tranquils una estona i no cansin més uns pares esgotats
del ritme de la feina i de la vida, als operadors televisius se’ls
recrimina l’incompliment flagrant del codi d’autoregulació
pactat. La majoria d’estudis coincideixen en el fet que la
majoria de les televisions generalistes no fan programació
infantil específica, no respecten els horaris protegits i els nins
reben continguts pobres, farcits d’agressivitat, violència,
sexisme, discriminació i consumisme frenètic, sense oblidar els
valors de la publicitat, que també ajuden a formar la
personalitat. 
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Aquesta és la televisió que fa mal, i per a alguns estudiosos
explica bona part de l’augment de l’agressivitat entre els
escolars. La televisió és violenta. Sense cap capacitat crítica els
petits reben missatges que els duen a considerar que poden
aconseguir el que desitgen. S’identifiquen amb els personatges
i els imiten. Aquesta conducta imitativa és especialment
sensible quan es té entre 11 i 12 anys: atacs d’ira, amenaces,
enfrontament, agressions, destrucció de béns... Excés de
violència, actituds sexistes, mal ús del llenguatge, comentaris
xenòfobs, hàbits poc saludables, són alguns dels elements més
recurrents en la programació infantil. Així ho denuncia un
informe més recent, l’estudi de la televisió per als nins del 2008
de la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Mestresses
de Casa, Consumidors i Usuaris, que va realitzar un estudi, un
dossier, de la programació que es va fer entre el 20 i el 26
d’octubre sobre programes i publicitat a televisions generalistes:
Televisió Espanyola, la 2, Antena 3, Cuatro, Tele5 i La Sexta.
Als horaris de màxima protecció, de 17 a 19 hores, detecten
espais absolutament inadequats, com realitys, “culebrons”,
magazíns del cor, programes de testimonis..., espais
caracteritzats per la seva banalitat i escassa qualitat, però via
compromisos de respecte als valors essencials dels codis ètics.
No es varen salvar ni els Lunnis: “Querido Lurdo, te voy a
enseñar a robar sin dejar huella”, deia a un capítol un dels
personatges. Les referències a les dones com un ésser inferior
dedicat a la casa i a l’instrument de l’home és una altra constant
en aquest tipus de programes. 

Hores robades a l’estudi, problemes de convivència i
malalties físiques com problemes de la vista, desviació raquídia
i l’obesitat, són problemes derivats de l’abús del consum de la
televisió. 

Tot és dolent a la televisió? No, rotundament no. La
televisió és un mitjà meravellós per educar sempre que la
programa atengui prioritats com el servei públic, l’educació, el
desenvolupament cultural, l’avançada en actituds
democràtiques, l’atenció a les desigualtats... La televisió facilita
la relació entre els sentits i la memòria, segons McLuhan, i
incideix directament en la formació de la persona, en la creació
del seu univers de creences, de llenguatges; actua com agent
socialitzador que mostra al nin determinades conductes de la
seva comunitat. La televisió també té una important faceta
socialitzadora: ens permet veure aquella part de la societat que
no tenim a l’abast. La televisió permet presentar punts de vista
pilars de tota societat democràtica. La televisió ha deixat de ser
un fet cultural al qual el menor dedica gran part del seu temps
per passar a ser un element configurador de la seva personalitat.

Ara em permetreu que, com Umbral parla del seu llibre, jo
parli un poquet del que ha fet la Televisió de Mallorca en aquest
sentit. Com vos hi ha una televisió dolenta i hi ha una televisió
en positiu. A Televisió de Mallorca allò dolent ja em diran
vostès o a qui pertoqui, en els controls que tenim. Jo diré els
intents que hem fet per aconseguir una televisió en positiu. Hem
fet un programa, que és diu Ètics, que és un programa que
revisa organitzacions i empreses de caire socioètic, és a dir,
empreses que treballen i organitzacions que treballen per una
economia social: estic parlant de Projecte Home, estic parlant
de gent que reparteix en bicicleta, estic parlant d’AMADIP...,
organitzacions que ens han obert les portes i ens han mostrat
què fan allà dins. Bé, aquests capítols, és una sèrie de 13
capítols, està penjada a la nostra web i a disposició de tots els

colAlegis de Balears que vulguin fer d’això un material
audiovisual d’aprenentatge sense cap cost per al Govern balear
perquè ja ha invertit aquí uns recursos públics. A més tenim un
concurs escolar que es diu Què t’hi jugues; aquest concurs
pretén que els nins, els seus coneixements de l’escola siguin
posats en competició saludable, i un colAlegi competeix contra
un altre. Tenim el Mallorca Prix, que juga aquest paper
socialitzador que hem comentat: gent major i gent petita dels
pobles juga conjuntament en proves d’habilitat. Ara estam
preparant unes rondalles audiovisuals que en Joan Bibiloni, un
dels nostres referents culturals, va venir un dia i ens va dir:
“Menys manga i més rondalles”, i jo, que estic molt d’acord
amb aquesta necessitat de defensar des de l’audiovisual la nostra
cultura, idò vaig apostar per aquest projecte que ara s’està duent
a terme.

Un altre tema és el tractament dels infants com a material
informatiu, no només el que estam preparant per a ells sinó com
es tracten els infants dins els programes. Hem estat tots
testimoni de la morbositat que tenim en determinats programes
amb els nins com a protagonistes. El passat 18 de febrer el
Consell Audiovisual de Catalunya va fer unes recomanacions en
aquest sentit, deu punts molt clars que ningú no ha de traspassar
per no afectar l’honor, la intimitat i la imatge dels més petits.
Els programes de menors han de comptar amb el consentiment
previ dels seus representants legals i del mateix menor, sempre
que es consideri que és adient la seva presència allà per
maduresa i circumstàncies personals. Els programadors han
d’explicar sempre en què consisteix el programa. Malgrat es
compti amb el consentiment, aquestes persones han de tenir
l’oportunitat de revisar el material, i un cop visionat el programa
han de tenir la possibilitat de defensar, evidentment amb
argumentacions, que es pugui emetre o no. 

Aquest respecte als menors jo ara vos posaré una anècdota
personal de l’etapa en què era periodista de diari. Vaig assistir
a unes jornades en què es parlava de menors i el tractament dels
menors que estan a centres d’internament per situacions
delicades, i aquests educadors es queixaven molt que sempre
aquesta informació dels menors institucionalitzats per qüestions
a vegades de cometre delictes i coses així sempre sortien amb
una imatge molt negativa i, clar, nosaltres també, des del punt
de vista dels periodistes, vàrem dir el següent: que a vegades la
font informativa també marca la manera com tu has d’informar.
Si normalment tenim fonts policials o fonts dels jutjats i no
tenim la visió dels que estan educant aquests nins, d’aquests
centres que estan intentant reeducar aquestes conductes, és
difícil fer una informació completa. Bé, idò es va pactar fer un
reportatge, que aniríem a Es Pinaret i parlaríem amb els
professors i amb els interessats. Una vegada allà, bé, vaig posar
l’enregistradora i vaig oferir als nins que eren allà a veure qui
volia contar la seva història, i va ser curiós perquè els nins, tots,
volien sortir a les fotos, perquè “sortirem i serem coneguts” i no
sé què, i el periodista, en aquest cas jo, vaig haver de dir-los que
no, que havien de sortir d’esquena, que no se’ls podia
reconèixer perquè estaven en una situació d’indefensió i que la
llei els protegia. A vegades és difícil, estam parlant d’edat on els
nins, clar, estan a vegades una mica enlluernats per això de la
fama i sortir als mitjans, però jo crec que aquí sí que tenim una
tasca de responsabilitat els mateixos informadors, de no deixar
estirar això de la morbositat i del “groguisme”, vull dir que hem
d’intentar conduir aquestes informacions amb una dignitat per
al tractament dels infants.
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Des de l’àmbit polític s’ha fet qualque cosa en aquesta
matèria? Bé, la directiva de Televisió sense Fronteres, que va
ser feta el 1994 i revisada el 2005, diu que la publicitat no pot
tenir imatges o missatges que puguin perjudicar moralment o
físicament els menors. També diu que les emissions de televisió
no inclouran programes amb escenes o missatges de qualsevol
tipus que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament
físic, mental o moral dels menors, ni programes que fomentin
l’odi, el menyspreu o la discriminació per raons de raça, sexe,
religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància
personal o social. Segons aquesta norma els programes que
puguin perjudicar els nins no es podien incloure en graelles
abans de les 10 de la nit; ara bé, també hem vist que molts de
nins miren la televisió després d’aquesta hora.

A Europa -un tema del qual ara hauríem de parlar més per
les eleccions, però que pareix que parlam més d’altres temes,
idò jo parlaré d’Europa- a Europa també es va apostar per
l’autoregulació. El 1996 es va publicar el Llibre verd sobre la
protecció dels menors i la dignitat humana, que ja encetava
aquesta qüestió. El desembre del 2004, a proposta de
l’eurocomissària Reding, es va acceptar que les noves
normatives han de crear oportunitats per als serveis multimèdia,
impulsar la competència i la capacitat d’elecció dels
consumidors i fomentar objectius d’interès públic com la
protecció dels menors i la preservació de la diversitat cultural.
Els programadors s’enfronten a un gran repte: per una banda
han de produir programes de qualitat i per una altra viuen en un
mercat supercompetitiu on s’abandona tot tipus de principis
deontològics i ètics per l’audiència. Això és especialment dur
per als públics, por lo que me toca, y més un repte per a
programadors i pares. 

Com he dit al principi, la televisió que es mira des del sofà
amb passivitat ja està obsoleta. Encara queden segments de
població, però el futur és l’autotelevisió, és a dir, tu el davalles
continguts de les diferents televisions i composes la teva graella,
i la miraràs a l’ordinador, al mòbil, a la televisió, allà on sigui;
la podràs mirar a la platja, a una plaça esperant un amic... Tu et
composaràs la teva graella televisiva a partir de programes de
diferents opcions. El futur és aquí i no tardarà molt a imposar-
se. Abans tothom deia “mira l’‘hortera’ del mòbil”, però avui
ningú no sap com treballar o queda amb els amics sense mòbil.
Això suposarà un nou repte per als pares. Es trobaran amb la
mateixa angoixa que senten quan els seus fills es tanquen a
l’habitació per entretenir-se amb videojocs superviolents,
perquè la veritat és que a la majoria dels videojocs puntues per
matar; això és una cosa que m’ha sorprès sempre, però, la
puntuació, quasi sempre la tens per matar. O quan naveguen per
internet i no saben on. 

Tampoc no podem negar el nostre temps i el seu temps als
infants. Per això existeixen eines de control que veten pàgines
o determinats continguts. No podem exigir als nostres fills que
renunciïn a les noves tecnologies perquè també són un mitjà
d’aprenentatge, d’entreteniment, de relacions socials. El
problema radica bàsicament en la selecció de continguts i en
l’abús. A més de problemes físics, com hem comentat, els nins
amb addicció a les noves tecnologies dediquen menys temps als
amics i a la família, fins i tot pot afectar l’estudi. Estam avesats
a rebre molts d’estímuls i tenen després problemes de
concentració davant la lectura, davant l’explicació d’un
professor... En situacions més greus els videojocs a internet són
un refugi davant les dificultats de relació o fins i tot pot derivar
en casos patològics, pot donar peu a comportaments d’aïllament
social absolut. Jo d’això he portat un reportatge que si voleu
després vos puc passar, però es titulava Soles, i sortia a la
revista Magazine; era un retrat realment dur del que estava
passant al Japó, i diu -només vos llegiré l’entrada- diu: “Cientos
de miles de jóvenes japoneses viven inmersos en la más
absoluta tristeza, absolutamente desconectados de los otros
humanos. A través de internet algunas de estas personas, sobre
todo mujeres, se atrevieron a contar lo que les pasaba. El
fenómeno crece paralelo al desajuste de una sociedad muy
competitiva, donde prima la fachada frente a los verdaderos
sentimientos”. És a dir, són joves que queden a ca seva mesos
i mesos i mesos, i no surten de la seva habitació per a res. Això
és un risc extrem, però hem de tenir en compte els riscs extrems,
també.

Fòrums, xats, Messenger, Facebook..., amplien el cercle
d’amistats i eliminen barreres geogràfiques, no hi ha fronteres.
També hi ha un risc si es troben amb persones que poden influir
negativament en la seva maduresa com a persones. Vos donaré
també quatre dades del tema d’internet i videojocs. Tres de cada
quatre nins entre 8 i 13 anys tenen videoconsola i juguen una
mitjana de 25 minuts al dia; això fa una mitja de 152 hores
l’any. Quasi la meitat dels nins i el 25% de les nines reconeixen
que si els seus pares sabessin el contingut dels videojocs no els
deixarien jugar. Els joves d’Estats Units ja destinen més temps
al videojoc que a la televisió, que hem vist que el consum és
prou important. Un de cada quatre usuaris d’ordinador té menys
de 15 anys, i més del 60% dels adolescents tenen mòbil.

La família torna a ser un element fonamental per (...) de
relació dels nins i les noves tecnologies. Tots els pares i les
mares donen molta importància a l’elecció del colAlegi o a
supervisar les amistats dels seus fills. No es veu la mateixa
intensitat a l’hora de controlar o influir sobre l’ús de la televisió
o les noves tecnologies. Tal vegada no se n’adonen o no ens
adonam de la importància que té, o no tenim eines de
coneixement suficient, o estam molt cansats. Les famílies estan
molt desorientades i necessiten ajuda, assessoria, referències,
direccions.

Delainfància.es és un codi d’autoregulació sobre aquests
continguts televisius i d’infància, s’han creat consells
audiovisuals a Catalunya, Navarra, Andalusia. Espanya és un
dels pocs països d’Europa, crec que l’únic, que no té consell
audiovisual. Sé que aquí també s’està fent un debat sobre aquest
tema. S’ha de pensar si els consells audiovisuals han de ser
censors o garants de les llibertats, és un altre tema que queda un
poc de costat amb allò que avui tractam, però jo crec que són
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instruments que podrien ajudar a donar llum, sobretot a pares i
educadors, d’aquest tema.

Després tenim el codi PEGI que classifica videojocs i alerta
sobre l’aparició d’escenes violentes, de sexe, de drogues i
tothom, tots els estudis que m’he mirat sobre aquest tema,
coincideixen res com la presència, jugar i veure la televisió
junts. També es fan recomanacions a diferents consells
audiovisuals, el que és el dia a dia de la pràctica familiar, diuen
que s’ha de reduir el nombre d’hores de consum de televisió i de
videojocs; s’ha d’intentar no posar televisió a l’habitació del
nin; s’ha de retardar, el màxim possible, l’edat de tenir mòbil;
els pares han d’estar informats dels continguts dels programes
que miren els nins i dels videojocs; evitar que naveguin en
solitari. En definitiva, presència, però clar és un problema de la
nostra societat i com he dit al principi aquesta conciliació de la
vida laboral i familiar també té molt a veure amb tota aquesta
necessitat d’estar al costat dels nins, dels petits, quan juguen i
quan s’eduquen.

Esper que després, si hi ha qualque pregunta sobre aquesta
qüestió, pugui respondre adequadament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Goñi. Ara passaríem la paraula al Sr.
Cerón, per un temps de trenta minuts.

EL SR. DIRECTOR DE CONTINGUTS DE RÀDIO
MALLORCA-CADENA SER (Pere Cerón i Provencio):

Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Senyores, senyors diputats. Abans de res en nom de la Cadena
SER i en el meu propi, els agraeixo la invitació, espero estar a
l’alçada de l’auditori i poder aportar, si més no, la visió d’un
periodista que si bé no està especialitzat en el tema de menors,
sí té entre les seves responsabilitats la de vetllar perquè els
continguts de la Cadena SER a Balears respectin les normes
jurídiques i deontològiques que d’alguna manera regulen la
nostra professió.

Com dic no sóc jurista ni expert en noves tecnologies, sóc
aquí per la meva condició de periodista i per això em proposo
explicar-los fonamentalment de quines eines ens valem els que
exercim aquest ofici per afrontar una informació referida a
menors. Unes eines que com ja els he avançat són bàsicament
de dos tipus: jurídiques i ètiques: és a dir, una regulació jurídica
que no poden violar impunement, lògicament, i una
autoregulació deontològica que ens obliga moralment als
periodistes en l’exercici de la nostra professió. També vull
referir-me, al llarg d’aquesta compareixença, a l’ús que feim
d’aquestes eines i de les dificultats que se’ns presenten per
posar-les en pràctica en el dia a dia de la ràdio. Vull centrar-me
en el meu mitjà, que aplica unes normes generals per a tot tipus
de mitjà, però que d’alguna manera pensava que era el que
podia aportar de més novetat respecte de la resta de ponents que
han passat per aquí. Acabaré la meva exposició intentant
complir amb el mandat del títol de la compareixença i fer una
modesta aportació en forma de suggeriments des de la meva
condició -insisteixo- de periodista.

El respecte als drets fonamentals del menor té, òbviament,
una doble dimensió jurídica i ètica que van íntimament
entrellaçades i que és difícil de separar, han evolucionat
paralAlelament al llarg de la història i s’han influenciat
recíprocament. Em referiré, en primer lloc, a les eines jurídiques
que els periodistes tenim en compte a l’hora d’elaborar una
informació referida a menors sense ànim de remuntar-me
tampoc massa enrere ni de ser exhaustiu ni d’avorrir-los. Em
permetré citar Trujillo Armas en el seu llibre “Derechos del
niño. Evolución y perspectivas” on diu que la humanitat porta
12.000 anys d’evolució cultural i no obstant això tan sols fa vint
anys que la comunitat de les nacions va reconèixer al menor,
clarament, la condició de subjecte de ple dret a través de la
convenció, que coneixen bé, sobre els drets dels nens, del 20 de
novembre de 1989 i que va ratificar Espanya el 26 de gener de
1990.

Abans, la declaració dels drets del nen de les Nacions
Unides de 1958 proclamava la necessitat d’atorgar a la infància
una protecció especial, tal i com ja s’havia posat de manifest a
la Declaració de Ginebra de 1924, sobre els drets del nen, i a la
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. En el nostre
dret, la Constitució de 1978, en el capítol 3 del títol 1, fa esment
a l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social,
econòmica i jurídica de la família i dels menors. A l’article 20,
com bé saben, parla de la llibertat d’expressió i d’informació
que té com a límit el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia
imatge i, precisament, la protecció a la joventut i a la infància.

Posteriorment la legislació espanyola ha abordat aquesta
prioritat que estableix la Carta Magna amb textos com la Llei
Orgànica de protecció jurídica del menor de l’any 1996, com bé
saben i per això no m’allargaré gaire en comentar-la, és la llei
de referència i significa una profunda reforma de les institucions
de protecció del menor regulades en el Codi Civil així com el
reconeixement ple dels drets dels menors i de la seva capacitat
progressiva per exercir-los. En aquesta llei es recullen com a
drets del menor el de l’honor, la intimitat i pròpia imatge; la
informació; el de participació, associació i reunió i la llibertat
d’expressió o dret a ser escoltat. Altres textos de referència en
l’àmbit del menor, i que tot periodista ha de tenir en compte a
Espanya, són la Llei de responsabilitat penal dels menors, de
l’any 2000 i la seva modificació de novembre del 2006, i els
decrets sobre normes de convivència en els centres educatius.
Alguns dels seus articles es refereixen directament als mitjans
de comunicació limitant en casos concrets la seva tasca
informativa en benefici dels menors d’edat.

En l’àmbit balear la referència és la Llei integral 17/2006,
del 13 de novembre, de l’atenció i dels drets de la infància i de
l’adolescència de Balears, l’objectiu de la qual no és només el
reconeixement formal dels drets de les persones menors d’edat
sinó també el de garantir un sistema de protecció eficaç en allò
que es refereix a la vulneració d’aquests drets. Tots aquests
textos, com dic, constitueixen les pautes legals que ha de tenir
en compte qualsevol periodista a l’hora d’elaborar una notícia
en la qual estigui involucrat un menor.
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Permetin que m’estengui una mica més a l’hora de parlar de
la protecció dels menors des del punt de vista deontològic en el
periodisme. Partim de la base que el dret de la informació és un
dret de mínims, l’excessiva regulació de les llibertats
d’expressió i d’informació podria ocasionar limitacions
antidemocràtiques d’aquests drets fonamentals, per això, com
hem vist, la Constitució Espanyola es limita a protegir aquests
drets i a marcar-ne els límits, ho hem dit, respecte dels altres
drets fonamentals, especialment el dret a l’honor, a la intimitat
i a la imatge i també el de la protecció de la infància i de la
joventut.

Precisament l’escassetat de normes jurídiques sobre això ve
acompanyada per una altra característica destacable, que és que
aquestes normes jurídiques són formulades generalment en el
terreny dels conceptes jurídics indeterminats, la qual cosa dóna
com a resultat una gran càrrega de subjectivisme sobretot en la
interpretació que han de fer els mitjans de comunicació quan les
apliquen a un cas concret, amb la dificultat sobrevinguda que la
noticia requereix una difusió immediata. Una qüestió la de la
immediatesa, que crec important i que abordarem posteriorment
com a característica del mitjà ràdio.

Des d’aquesta perspectiva l’ètica periodística pren un lloc
rellevant en la societat democràtica, em permeto citar el
professor associat de Dret de la Informació de la Universitat
Oberta de Catalunya, Lluís de Carreras, que diu que els codis
deontològics i les normes d’autoregulació dels mitjans
substitueixen les normes jurídiques en la seva tasca de
salvaguardar els drets fonamentals en l’àmbit de la informació
bé sigui per la impossibilitat que aquestes normes jurídiques
concretin més els conceptes indeterminats o bé perquè
reglamentin una gran varietat de situacions. Que el món de la
comunicació és conscient de la necessitat de defensar els drets
de la infància ho demostra el fet que no hi ha en periodisme un
codi ètic de l’àmbit que sigui, audiovisual, escrit, sindical,
colAlegial o empresarial, que no contempli en el seu articulat una
cita expressa de la cura que el periodista ha de tenir per afrontar
tota la informació referida als menors. 

UNICEF va marcar un principis ètics per informar sobre la
infància com ara que la dignitat i els drets de la infància hauran
de respectar-se en qualsevol circumstància, també que s’han de
tenir en compte els drets dels infants a la intimitat i a la
confidencialitat, que les seves opinions siguin escoltades, que
els infants prenguin part en les decisions que els afecten i que
siguin protegits davant les represàlies reals o potencials, que els
interessos del nen han de prevaler davant qualsevol altra
consideració i que abans d’informar s’ha de consultar amb el
seu entorn i amb experts. Recomana també UNICEF no publicar
textos o imatges que tot i haver modificat noms o ocultat rostres
puguin suposar un risc per al nen.

A l’àmbit purament ètic mereix especial esment la resolució
1003, del Consell d’Europa, sobre l’ètica del periodisme,
aprovada per l’assemblea parlamentària del Consell el 1993, que
després de reafirmar que la informació constitueix un dret
fonamental reconegut com a tal pel Conveni europeu dels drets
humans i les constitucions democràtiques el subjecte titular de
la qual són els ciutadans, un principi, que reitera el número 15
del document, recorden l’apartat 23, i ja m’estic embullant amb
els números, supòs que vostès si no tenen el paper davant pot
ser pesat. En qualsevol cas, aquest principi parla que respectarà
els drets de les persones en la seva pròpia vida íntima.

Pel que fa a la deontologia periodística la Federació
Internacional de Premsa recull en el document directives i
principis per informar sobre temes relacionats amb el nen,
aprovat per periodistes de setanta països ara fa deu anys, les
següent normes ètiques a l’hora d’informar sobre la infància,
són unes normes molt generals, però que es repeteixen al llarg
de l’elaboració de codis deontològics i que són una mica la base
de la qual deriven altres recomanacions en altres codis. 

Recomanacions: “1. Procurar aconseguir normes
d’excelAlència en termes de precisió i sensibilitat a l’hora
d’informar sobre temes relatius als nens. 2. Evitar la
programació i la publicació d’imatges que introdueixin en
l’espai dels mitjans de comunicació del nen una informació que
el resulti perjudicial. 3. Evitar l’ús d’estereotips i presentació
sensacionalista per promoure material periodístic que impliqui
el nen. 4. Analitzar de manera acurada la conseqüència de la
publicació de tot material relatiu al nen i que resti importància
al dany causat als nens. 5. Cuidar d’identificar visualment o de
qualsevol altra manera el nen a menys que es demostri que és
per raons d’interès públic. 6. Donar al nen, sempre que sigui
possible, el dret d’accedir als mitjans de comunicació per
expressar les seves opinions sense alAlicients de cap tipus. 7.
Garantir la verificació independent de la informació
proporcionada per al nen i tenir especial cura a garantir que
aquesta verificació es porti a terme sense posar en perill el nen
que ha proporcionat la informació davant possibles represàlies.
8. Evitar l’ús d’imatges de nens amb connotacions sexuals. 9.
Utilitzar mètodes correctes, oberts i clars per obtenir fotografies
i sempre que sigui possible obtenir-les amb el coneixement i
consentiment d’un adult, tutor o responsable del nen. 10.
Verificar les credencials de tota organització que pretengui
parlar en nom o representant els interessos del nen. I 11. No
pagar el nen per material que impliqui el benestar del nen, dels
pares o tutors de l’infant a menys que pugui demostrar-se que
es fa pel seu interès, per l’interès del nen”.

Si feim una volta pel món, i sense ànim exhaustiu, podem
també citar com a referència ètica periodística alguns
documents com, per exemple, Normas de ética y de deontología
profesional de la asociación iberoamericana de periodistas
especializados y técnicos, que diu que l’exercici de la professió
d’un periodista especialitzat i tècnic ha de tenir com a límit el
perjudici gratuït a tercers i el respecte a la integritat de persones
i entitats evitant especialment lesionar els drets de persones,
llibertat sexual, intimitat, menors d’edat, raça, color, religió,
origen social, sexe i disminucions psíquiques i físiques.
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Normes fonamentals del periodisme, les va aprovar el
Consell alemany de premsa, i diu que citar noms propis i
mostrar imatges de víctimes i autors, quan s’informa sobre
desgràcies, delictes i processos judicials, no és justificable per
regla general i diu també que en els delictes comesos per joves
i en consideració al futur d’aquests, haurà de renunciar-se a
publicar el seu nom i la seva imatge si no es tracta de delictes
greus. N’hi ha molts més. No vull ser, com dic, exhaustiu. Hem
fet una mitja volta pel món, em salto la volta i resumim i tornam
aquí a casa, a Espanya, on el codi deontològic de la Federació
d’Associacions de Periodistes d’Espanya, la FAPE, aprovat per
l’assemblea de la federació, en els seus principis fonamentals
diu que el codi apunta que sense perjudici de protegir els drets
dels ciutadans a ser informats el periodista respectarà el dret de
les persones a la seva pròpia intimitat i imatge; també diu que
en el tractament informatiu on hi hagi elements de dolor o
aflicció a les persones afectades el periodista evitarà la
intromissió i les especulacions innecessàries sobre les seves
circumstàncies.

A Espanya el conveni per a l’autoregulació de les cadenes
de televisió, parlava Marisa abans, amb relació a determinats
continguts de la seva programació referits a la protecció de la
infància i de la joventut, declara la seva voluntat d’evitar la
difusió de missatges o imatges susceptibles de vulnerar de
manera greument perjudicial els valors de protecció de la
infància i de la joventut. A Catalunya la declaració de principis
de la professió periodística, l’anomenat Codi Deontològic de
Catalunya, al seu punt novè recomana respectar el dret de les
persones a la seva pròpia intimitat, i a l’onzè tractar amb
especial cura tota la informació que afecti a menors evitant
difondre la seva identificació quan apareguin com a víctimes,
tret del supòsit d’homicidi, testimonis o inculpats en causes
criminals.

Com dic, acabo a casa nostra, si volen, una cosa que vostès
coneixen, però que és bo referir-s’hi, a casa nostra les
recomanacions de l’Oficina de la Defensa dels Drets del Menor
de Balears van amb la mateixa línia del que hem exposat i per
a no ser exhaustiu destacaré, entre d’altres, la de conservar
l’anonimat del menor sigui víctima o infractor i evitar oferir
imatges o testimonis sonors del menor; evitar donar detalls
íntims i fugir tant de l’exageració com de l’ocultació de les
informacions referides a menors. Com dic, molts i importants
mitjans de comunicació espanyols i estrangers han aprovat
normes deontològiques relacionades amb la matèria que ens
ocupa i en un sentit molt similar a les que hem sentit
anteriorment.

Com apliquem aquestes normes jurídiques i ètiques en el
camp de la ràdio? Quines són les dificultats que se’ns presenten
per posar-les en pràctica en el nostre dia a dia? És sabut, i abans
ens hi referíem, que una de les característiques que més
defineixen la ràdio és la immediatesa i d’exemples per ilAlustrar
aquesta premissa n’hi ha molts, només cal que em refereixi a un
exemple que tots vostès tenen en ment que és la famosa nit dels
transistors, el 23 de febrer de 1981, que tot el país va viure en
directe a través de la ràdio l’intent de cop d’Estat del coronel
Antonio Tejero i un grapat de guàrdies civils.

Matthew Arnold va dir que el periodisme és la literatura
amb presa, i el gran actor Fernando Fernán Gómez deia que el
periodista ha d’escriure a gran velocitat perquè sinó corre el
perill que en acabar d’escriure la notícia la primera línia ja no
tengui actualitat. És precisament per això, per les presses, que
aquesta immediatesa tan lloada en parlar de les característiques
de la ràdio pot esdevenir un arma mortal per a la credibilitat del
periodista quan es converteix en precipitació. A diferència del
diari tradicional, que com el seu nom indica surt només un cop
al dia, la ràdio per la seva pròpia concepció edita, en el cas de
les cadenes nacionals, un petit informatiu a cada punt horari i
fins a tres o quatre serveis de notícies. La ràdio, de fet, sempre
és oberta a tallar l’emissió quan l’actualitat ho exigeix.

El diari té temps per calibrar l’abast de les dades que publica
mentre que el temps o la manca d’aquest és justament el gran
enemic del periodista radiofònic. Es per això que
tradicionalment al diari se li atorga un paper d’anàlisi de la
notícia mentre que la ràdio té un paper de síntesi. Aquest paper
de síntesi que té la ràdio es complica per al professional des del
moment que se li exigeix brevetat, senzillesa i precisió en el seu
discurs a fi d’intentar mitigar en l’oient els possibles efectes de
la fugacitat del missatge radiofònic. I això no és fàcil. Podríem
dir que una redacció barroca, plena de subordinades no és
pròpia de la ràdio, però també s’ha de dir que un excés de
simplificació en el missatge condueix indefectiblement a
l’espectacularització de la informació i a un sensacionalisme i
a una falta de rigor que ens posa damunt la taula infinitat de
problemes ètics a qualsevol tipus d’informació i uns problemes
que comprendran que s’agreugen especialment en notícies
referides a menors.

No és gens fàcil escriure per ser escoltat, però la
immediatesa, la senzillesa i en alguns casos la improvisació,
imprescindibles en una bona informació radiofònica, no poden
ni justificar cap tipus de precipitació ni sobretot servir de
coartada al periodista per encobrir una falta de rigor en el
tractament de les informacions que s’emeten. Això no té cap
tipus de justificació perquè pot deformar qualsevol notícia amb
el consegüent dany que es provoca a terceres persones, sobretot
a menors, però al meu entendre no treballar les dades que
arriben a una taula de redacció, no contrastar-les o no consultar
amb experts, en el cas d’informacions referides a menors, al
marge d’atemptar contra un principi fonamental, inclòs en el
codi ètic de la professió, atempta també contra la credibilitat del
periodista. Qualsevol codi deontològic de la professió no sols ha
d’anar encaminat a reafirmar els drets de la llibertat d’expressió
i d’informació i la defensa de l’existència d’una premsa lliure i
responsable en el marc d’una societat plural i democràtica, sinó
que a més la seva observança ha de servir per preservar la
credibilitat del periodista i ha de ser una garantia per al seu futur
professional.

Juntament amb la senzillesa i la brevetat dels missatges, una
de les regles d’or del periodista radiofònic és la precisió i la
concreció. Sovint una notícia no és neta, clara i entenedora per
la dificultat que suposa accedir a les fonts d’informació, les
fonts continuen confiant més en el ressò de la lletra impresa i de
la imatge que no en el de la paraula. Aquí la ràdio juga amb
desavantatge i un mateix ha pogut constatar i constata encara en
infinitat d’ocasions, com una mateixa notícia passa
desapercebuda quan la dóna una ràdio i posteriorment adquireix
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una notorietat extrema quan és difosa per la premsa i la
televisió. 

A aquest fet li ajuda, sens dubte també, la manca d’una
veritable tradició periodística en el món de la ràdio, a les
mancances derivades de la impossibilitat d’exercir un
periodisme radiofònic durant els quaranta anys de parte
nacional de la dictadura, s’afegeixen el boom de la cultura de
la imatge en els últims temps i l’assentament també de la
premsa, encara que actualment estigui en qüestió el futur del
suport paper en llibres i diaris. La possibilitat d’arribar al gran
públic que dóna la televisió i el prestigi del diari, fan que la
ràdio tingui més dificultats per accedir a les fonts informatives.
A això cal afegir, en el meu entendre, que el periodista
radiofònic compta en general amb menys mitjans que els seus
colAlegues de la premsa i de la televisió. 

Cal tenir present que, a diferència dels diaris, en què la
informació ho ocupa tot, a una empresa de ràdio els informatius
són només una part de la programació. Aquesta falta de mitjans
va en contra també de la tan necessària especialització
periodística en temes sensibles, com és el de menors. Si és clara
la responsabilitat que té el periodista en donar determinada
informació, no és menys cert que al voltant seu existeixen tot un
seguit de condicionants, mitjans, estructura productiva, recursos
humans, dels quals és responsable l’empresa. Quan un
periodista radiofònic abusa de l’espectacularitat no és sols per
mèrits seus, sinó perquè a l’empresa li convé. I si per abusar de
l’espectacle cau en alguns dels delictes tipificats, la
responsabilitat no sols hauria de caure en el periodista, sinó
també en la mateixa empresa.

La ràdio, que és el segon mitjà en penetració social per
darrera de la televisió, és el mitjà de comunicació tradicional
que permet una participació de l’audiència, allà on es produeix
una major retroalimentació amb l’oient. Els obrim les línies
telefòniques perquè opinin, protestin, critiquin, o donin suport
a les decisions de les institucions i fins i tot perquè exposin les
seves experiències vitals. No obstant això, no fem servir aquest
recurs en els espais estrictament informatius. Segurament la
ràdio és sobretot informació i no necessitem segons quins
recursos a l’hora d’informar d’un succés o d’una notícia referida
a menors. Si han trobat dos menors morts a casa seva,
assassinats per la seva mare, n’hi ha prou a donar les dades, la
informació pura i dura. No cal posar la mare plorant o el marit
escridassant-la, dient-li “assassina” en el moment de la seva
detenció. Si l’oient vol posar-li cara al pare o a la mare ja posarà
la tele. Això sí, que se mantengui. En ràdio, com li agrada dir a
Iñaki Gabilondo, rigor informatiu no vol dir rigor mortis. Fins
i tot a l’hora d’informar hem de ser amens, hem de ser capaços
d’emocionar, de transmetre, perquè la ràdio, no ho oblidem,
entra per les orelles. Ara bé, hi ha un codi no escrit i que tots
respectam, que no calen focs d’artifici quan es tracta de donar
informació.

Una altra cosa són els programes. Aquí sí que l’audiència hi
participa i sobretot en la franja nocturna, en teoria reservada als
adults, explica la seva visió de l’actualitat i experiències
personals, que efectivament poden en ocasions atemptar contra
la protecció d’alguns drets fonamentals, entre ells els dels
menors. Aquí depenem de la perícia del productor que filtra les
trucades i si l’oient ha superat aquest primer estadi, de
l’habilitat del conductor del programa per tallar educadament
quan l’oient estigui realment vulnerant algun dret.

Així doncs, pel que fa a la salvaguarda dels drets dels
infants, els mitjans de comunicació i els periodistes estam
regulats i autoregulats. Tenim les eines jurídiques i ètiques
necessàries, tot i que el dia a dia dels mitjans és complicat i no
sempre es donen les millors circumstàncies per tenir en compte
aquestes eines. He ressaltat anteriorment el lloc rellevant que els
codis deontològics i normes d’autoregulació dels mitjans,
prenen en una societat democràtica com a substituts de les
normes jurídiques en la seva tasca de salvaguardar els drets
fonamentals en l’àmbit de la informació. Personalment, don
suport total i absolut a qualsevol codi deontològic periodístic
que a fi de comptes l’única cosa que delimiten és el sentit comú
que qualsevol amb una mica de criteri i bona voluntat sembla
que l’ha de complir espontàniament si vol exercir amb
honestedat el periodisme. 

És més que evident que s’ha de separar informació i opinió,
que cal donar notícies fonamentades i s’han d’utilitzar mitjans
lícits, que cal respectar la intimitat de les persones, tenir cura
molt especial en aquelles notícies que afectin a menors,
respectar la presumpció d’innocència, rebutjar retribucions a
tercers i treballs incompatibles amb la tasca professional que un
realitza; evitar que les informacions suscitin problemes de
discriminació entre persones per motius racials, sexistes, de
creences, s’ha de respectar l’off the record, tot això és evident.
No obstant, els meus dubtes a l’hora de fer-se efectius els
plantejaments d’aquests codis ètics, són sobretot en el creixent
subjectivisme moral de la nostra societat que afecta també els
periodistes. Molts han perdut el criteri d’allò que és bo o és
dolent, del que està bé i del que està malament, en aquesta
situació desapareix el sentit del límit d’allò que es pot fer, o
d’allò que es pot i s’ha de fer, o d’allò que no s’ha de fer. I és
clar, en el cas de les emissores, la premsa, les televisions, per a
molts l’únic paràmetre vàlid està en aconseguir àmplies
audiències i llargues tirades i més en temps de crisi econòmica
com l’actual. Tots veim que això és clarament negatiu, però que
no resulta fàcil sortir-ne perquè aquest és el mòbil no solament
d’alguns periodistes, sinó molt més de les empreses. 

Cal doncs voluntat i veritable compromís dels periodistes,
però sobretot de les empreses audiovisuals perquè aquestes
eines s’utilitzin i no quedin, en el cas de les normes
deontològiques, en simples codis de bones intencions que
acostumen a ser ambigus i desproveïts de sancions. I per a
aquell que no les utilitza i que pot provocar que paguem justos
per pecadors a l’hora d’etiquetar-nos com a sensacionalistes, cal
preveure mesures i organismes que les apliquin. I és que el
problema sobrepassa l’abast dels diferents codis professionals
que ens hem atorgat els periodistes. Els mitjans són indústries
que fabriquen i difonen un producte més ample i complex que
la pura informació. Immensos interessos econòmics i polítics
estan en joc i és difícil, doncs, que els difusors, siguin privats o
públics, tinguin interès en autolimitar el seu camp d’acció.
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Els periodistes que ens dediquem a la informació podem
defensar més o menys les normes ètiques, però això amb prou
feines farà variar la lògica d’una producció industrial. Qui
marca aquestes mesures, aquests límits? Qui crea aquests
organismes sancionadors? Una possibilitat és que la gent, el
poble, imposi el seu criteri a través del poder legislatiu que ens
representa, o sigui lleis. O que l’imposi a través dels governs,
l’autoritat dels quals també emana de les majories públiques, o
sigui decrets. Però què és exactament allò que el poble vol que
es legisli o es decreti sobre els mitjans audiovisuals en aquest
cas? No està dient cada dia el que vol a través d’un mecanisme
informativament molt més perfecte com és el mercat i remarco
“informativament”? Poques indústries tenen una
retroalimentació tan formidable i tan continuada com la
televisiva o com la radiofònica. En televisió en forma de gràfics,
d’audiència diaris i a primera hora del matí. A la ràdio triga una
mica més, cada tres mesos, amb l’estudi general dels mitjans,
cosa que espero que no canviï perquè si tinguéssim les
audiències de ràdio diàries, algú es tornarà boig i això de la
ràdio deixarà de ser una cursa de fons per caure segurament en
els mateixos vicis de la tele, que acostuma a ser una cursa de
100 metres i de vegades sense sabatilles. 

Llanço doncs a l’aire la pregunta de qui marca els límits, i
em permeto suggerir que a manca d’un consell de l’audiovisual
estatal, que apareix de manera recurrent en els programes
electorals dels partits, però que mai no es crea, consider
important la creació del Consell de l’Audiovisual de les Illes
Balears, tal i com recull l’acord per a l’estabilitat política i el
futur sostenible de les Illes Balears, signat pels partits que
conformen l’actual govern de la comunitat. Un consell que
esdevingui l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la
comunicació audiovisual de la nostra comunitat, amb
competència per vetllar pel respecte dels drets i les llibertats en
l’àmbit de la comunicació audiovisual i que ostenti la facultat
d’elaborar i d’aprovar recomanacions amb l’objectiu
d’esdevenir un instrument d’aplicació pràctica i una guia de
referència, sobretot per al conjunt del sector audiovisual a
Balears. La creació d’aquest Consell Audiovisual de les Illes
Balears, hauria de venir acompanyada de la promulgació d’una
llei de comunicació audiovisual balear, que en el marc de
l’exercici legítim dels drets fonamentals de la llibertat
d’expressió i d’informació, tingués també el deure de protecció
de la infància i la joventut, precisament un dels principis bàsics
en la regulació dels continguts audiovisuals. 

Arribats a aquest punt, és possible que algú de vostès es
demani què fa un periodista reivindicant regulació de continguts
audiovisuals, quan acostumen a dir que la millor llei de premsa
és la que no existeix? M’explico. Diguin-me ingenu, però
encara crec que els mitjans de comunicació tenim l’obligació
d’educar, o per ser més modest i més realista, d’almenys no
maleducar. De socialitzar la infància, una paraula que ha fet
servir Marisa Goñi, socialitzar que és una altra manera de parlar
d’educació. Que em perdoni Marisa, jo sóc dels que penso que
la tele actual, sobretot és molt educativa en el sentit que deia
Groucho Marx, és a dir, cada vegada que algú l’encén, me’n
vaig a una altra habitació i llegeixo un llibre i no és cap crítica,
parlo de la tele actual, no del mitjà, ni molt menys! No tiraré
pedres sobre la meva teulada. I això, malgrat que tothom digui
que mira els documentals de la 2, tot i que jo crec que la 2 ja fa
molt de temps que no fa documentals i encara surt la gent dient

“jo miro els documentals de la 2". Escolti, fa anys que la 2 no fa
documentals, bé, jo els miro.

Però bé, deia que els mitjans almenys tenim l’obligació de
no mal educar. A través de la ràdio, la premsa, o la tele els
infants veuen i escolten coses i també tenim com a missió que
aquestes coses no espenyin les que pares i professors els volen
ensenyar per un altre costat. I per no mal educar, segurament no
n’hi ha prou amb l’autoregulació, no n’hi ha prou en signar un
codi de bones intencions i com deia abans, acostuma a ser
ambigu i desproveït de sancions i com a mostra un botó. Mirin
sinó en què ha quedat aquell codi referit a les programacions
infantils que totes les televisions varen signar fa uns anys i que
després ningú no ha respectat. Com deia abans, cal un
compromís sincer, cal voluntat sobretot per part de les empreses
de comunicació. I si l’obligació de complir una llei no fomenta
la voluntat de fer bé les coses, com a mínim que aïlli i penalitzi,
encara que soni dur, aquell que les fa malament. 

Com a recomanació general, acabo, em permeto suggerir
com a eina indispensable el diàleg entre tots els agents
implicats, perquè en l’educació dels infants i en la protecció dels
seus drets no només hi ha un responsable que les coses es facin
bé, ho és la família, per descomptat, però també l’escola, les
polítiques socials i els mitjans. Com deia, no podem inhibir-nos
de la nostra funció de socialitzar els infants, insisteixo, que és
una altra manera de parlar d’educació. També el menor, perquè
incloure’l com a agent actiu en tots els processos que els afecten
en relació als mitjans de comunicació, és protegir també els seus
drets. Un diàleg, com dic, que impliqui tots aquests agents, tant
en el foment de l’alfabetització digital i audiovisual, com en la
formació en relació amb l’ús dels mitjans de comunicació i les
noves tecnologies.

Permetin-me per acabar que citi Salvador Alsius, exdegà del
ColAlegi de Periodistes de Catalunya, actual professor de
periodisme audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona i un referent en el tractament de l’ètica periodística,
que en la introducció del seu llibre Ètica i periodisme, deia fa
deu anys, quelcom que crec plenament vigent: “En la societat
actual hi ha demanda d’ètica, probablement no existeix una
seguretat i ni tan sols un consens sobre què cal entendre per tal
cosa, però sí hi ha una convicció prou generalitzada que només
un rearmament moral pot preservar l’humanisme d’alguns dels
paranys que el món actual li para, entre el qual no és el menor
l’avanç tecnològic. Aquest compta amb profetes que auguren
per a la humanitat nous horitzons de realització personal i
social, que s’obriran amb la implantació generalitzada de noves
tecnologies. Tanmateix, la història demostra que els canvis
tecnològics no modifiquen, per ells mateixos, les velles
estructures socials i molt especialment les relacions de poder
que les mantenen. Alhora que proporcionen unes eines per
aconseguir un món millor, generant noves esclavituds. L’ètica
apareix aleshores com l’embolcall de tots els anhels d’autèntic
canvi i com l’àmbit de defensa de les virtuts genuïnament
humanes, una quimera proposada per ingenus irreductibles, una
coartada per apaivagar males consciències?, possiblement. Però
en qualsevol cas l’expressió més universal de l’humanisme
amenaçat i l’espai comú de reflexió, més enllà de la immanència
dels sistemes polítics i jurídics”. 
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Potser en aquests temps de revolució tecnològica, la
veritable contribució revolucionària per part dels mitjans de
comunicació a l’hora de preservar els drets del menor en les
seves informacions, serà segurament la de recuperar els
principis ètics i deontològics que mai no hauríem d’haver
oblidat. No tinc la bola de vidre per saber si la immersió de la
banda ampla elevarà el nivell cultural dels espanyols, si internet
millorarà els mitjans de comunicació tradicionals o si la
introducció d’ordinadors portàtils en el parvulari resoldrà el
fracàs escolar, no ho sé. Però estic plenament convençut que
recuperar els valors ètics i la funció social del periodisme ens
farà bons professionals i el que és més important, millors
persones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cerón. Passaríem ara a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major. La Sra. Goñi i el Sr.
Cerón contestaran indistintament les preguntes que els facin.
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc gràcies tant a la Sra.
Goñi com al Sr. Cerón per la seva exposició feta des de la
competència professional i des de l’exercici professional des de
fa molts d’anys. Jo voldria començar per una de les darreres
coses a què ha fet referència el Sr. Cerón, aquesta qüestió del
Consell Audiovisual. Volia començar per això perquè és allò
darrer a què s’ha fet referència en un temps més recent i perquè
a més, a la sessió que vàrem fer dimarts passat en aquesta
mateixa ponència d’estudi, va venir una persona del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya. I en acabar la seva exposició, jo el
comentari que li vaig fer és que tot allò que havia exposat em
feia una sana enveja, per dir-ho així, i realment em feia tèmer
que sobre aquesta qüestió, com d’altres, aquí el primer que
tenim un endarreriment en desenvolupament institucional, tot i
que, en aquesta qüestió del Consell de l’Audiovisual també en
falta un d’estatal i en això també Espanya té un endarreriment
molt especial respecte dels altres països del seu entorn.

Efectivament, el pacte actual de governabilitat preveu la
posada en marxa d’aquesta institució, em consta que s’hi fa
feina, però s’han de resoldre moltes coses, s’ha de resoldre com
s’ha d’articular la seva potestat normativa, la seva potestat
sancionadora, quin caràcter ha de tenir. Nosaltres estam
plenament d’acord que és un organisme indispensable per
resoldre algunes d’aquestes qüestions i d’altres i que ha de tenir
el màxim caràcter, un cos independent, conformat per persones
de prestigi, triats si és possible parlamentàriament i per majories
qualificades, amb un mandat que no coincideixi en les
legislatures. Tot allò que faci que reforci el seu caràcter
d’autoritat independent, tot allò serà positiu.

Després altres comentaris. Respecte de televisió infantil,
altres vegades a altres ponències, ja hem constatat que hi ha una
certa contradicció, una certa confrontació d’interessos, sembla
ser, entre fer televisió infantil i sobretot fer televisió infantil de
qualitat, la pròpia lògica comercial que avui dia hi ha a la
televisió. Primer per començar pel mateix fet que hi hagi
realment una franja de programació infantil que sembla que
moltes vegades actualment que les televisions opten més per
talk shows i programes d’aquest tipus; i segon, se suposa també
que optar per la producció de televisió infantil de qualitat és una
aposta sembla ser que comercialment no molt atractiva per a les
televisions, però supòs que amb més motiu en aquest cas, les
televisions públiques s’hi haurien d’implicar i haurien de tenir
un paper capdavanter. M’agradaria saber si es veu així.

Una altra cosa sobre la qüestió de la televisió infantil i la
publicitat. Sempre que es parla de quins continguts hem de
protegir als infants, se parla típicament de continguts violents,
de continguts pornogràfics, etc., però la publicitat té molta
matèria davant la qual s’han de protegir els infants, pel seu
caràcter enganyós i fins i tot, per la seva característica general
i genèrica d’incitació al consum compulsiu, et. En aquest sentit
és interessant aquesta mesura que sembla que ha decidit
Radiotelevisió Espanyola com a mitjà públic de prescindir de
publicitat, si això no seria una mesura interessant, com a mínim
de cara a la franja infantil, o l’horari infantil, per part de les
televisions públiques. Conec perfectament les limitacions, conec
perfectament que la publicitat té un interès molt important per
al finançament dels propis mitjans, però jo crec que podria ser
una via interessant que els infants poguessin gaudir d’unes hores
per a ells, lliures d’aquest allau d’invitacions comercials
continuades.

Una altra coseta, aquesta qüestió també m’ha interessant,
crec que hi han fet referència tots dos. Quan es parla de televisió
infantil, es parla molt de quins continguts són bons, com se’ls
ha de tractar, etc., crec que tots dos hi han fet referència més o
manco, quan es parla de la relació entre infants i televisió,
també s’hauria de potenciar aquesta idea de què la televisió
també ha de servir perquè participin i perquè siguin escoltats. Jo
no sé si aquesta és una via en què encara hi ha molt per explorar
i molt per avançar.

I una darrera reflexió que tal vegada és molt genèrica i a més
és eterna, jo crec que ha aparegut a moltes d’aquestes sessions,
i és aquesta contraposició, aquesta disjuntiva, o no sé si
relacions de complementarietat entre codis deontològics o codis
d’autoregulació i regulació normativa. Jo crec que el codi
deontològic, l’autoregulació és necessària, és imprescindible. A
més és una bona via perquè se suposa que dóna als propis
operadors o mitjans una responsabilitat que ells mateixos
assumeixen voluntàriament o per convenciment, però clar,
també veig les limitacions que té. Si tot anés per autoregulació,
sempre queda allò que jo faig coses perquè tanmateix si no ho
faig jo, un altre les farà i amb aquesta competència per
l’audiència en què està ficada, molt especialment la televisió,
però els mitjans de comunicació en general, fan veure que de
vegades l’autoregulació topa amb aquesta limitació.

Eren quatre reflexions. I amb això ja està.
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LA SRA. PRESIDENTA.:

Gràcies, Sr. Llauger. Poden contestar.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÀDIO I
TELEVISIÓ DE MALLORCA (Marisa Goñi i Sanzberro):

Ai!, perdó, sí. Sobre les qüestions que ha posat damunt la
taula el diputat volia comentar que hi havia aquesta intenció de
posar en marxa el consell d’audiovisuals en aquest pacte de
governabilitat que també és una tema del qual es parla des de fa
molts d’anys. Com he assenyalat Navarra, Andalusia i
Catalunya tenen consells audiovisuals, Espanya està endarrerida
a nivell europeu i crec que seria interessant posar en marxa un
consell audiovisual. 

Ara bé, quin tipus de consell audiovisual? A Catalunya es va
iniciar, diguéssim tenia un control sobre els mitjans públics,
Navarra va ser una mica més agosarada i hi va posar també els
privats. Crec que seria interessant que aquesta... una mica eina
de control, de supervisió i també de creixement perquè crec que
tota aquesta gent que està als consells audiovisuals és gent que
té temps per a la reflexió perquè nosaltres -com bé ha explicat
el company Cerón- treballam al dia a dia i moltes vegades no
tens el temps suficient per utilitzar les paraules adequades o
enfocar els temes així com... Vull dir que tenim una activitat,
que es treballa on line, no?, contínuament. 

Crec que aquests tipus de fòrums també ens han d’ajudar, no
han de ser només organismes repressors o punitius, que
evidentment s’ha de sancionar l’incomplidor, crec que sí, però
també crec que han de ser una mica eines que ens ajudin també,
als mitjans, al final l’objectiu és reconduir determinades
conductes. Crec que en aquest sentit un exemple que ha estat
molt positiu per a la societat ha estat com s’ha enfocat el tema
del maltractament a la dona, de la violència de gènere. Vull dir,
aquí a Balears, ja fa una sèrie..., crec que era a la legislatura
1999-2003, es va fer un codi de tractament de la informació
sobre aquest tema, perquè era un tema també que, en fi, hi havia
molts d’acudits marxistes, això de..., com es feien les
informacions, hi havia moltes crítiques sobre com s’enfocaven.
Des de -recordo- el Sindicat de Periodistes i l’Institut de la
Dona, es va impulsar una iniciativa i es va fer firmar a les
empreses perquè no basta el periodista conscienciat, fa falta que
el mitjà de comunicació també s’impliqui.

Crec que no només l’experiència balear, sinó també una
mica a nivell d’Espanya i més ampli fins i tot s’ha evolucionat
molt en aquest tema, vull dir, determinades expressions o
determinades actuacions de cada vegada són..., almanco la gent
se n’adona, no sempre estan corregides, però almanco la gent ja
en té més consciència. Crec que en aquest sentit aquests fòrums,
ja vos dic que han de ser fòrums per revisar conductes
inadequades però també d’ajudar als professionals a avançar la
tasca perquè a vegades no tenen el temps sempre de pensar el
necessari.

El tema de l’horari infantil, puc parlar pel coneixement del
nostre mitjà, Radiotelevisió de Mallorca, la radiotelevisió
pública de Mallorca, tenim programació infantil, som dels pocs
que mantenim uns dibuixos i uns programes una mica
d’entreteniment i també educatius en l’horari de programació
infantil. Com vos he dit també apostam per fer producció
pròpia, el que passa és que el món de l’animació surt molt car
i per a un mitjà modest, amb pressupost, però molt ambiciós en
programació com és la Radiotelevisió de Mallorca, idò ens costa
una mica. Hem tancat aquest acord ara mateix amb Bibiloni,
farem unes rondalles audiovisuals i també treballam un
programa sobre el tema de contes infantils contats pel seu país
d’origen i contats en la nostra llengua aquí a Mallorca.

Vull dir, intentam també la presència de la nostra cultura en
el món infantil, crec que és important, no?, llevat que ja vos he
dit que hi ha un problema pressupostari pel qual no sempre pots
fer tot allò que vols. També tenim experiències de la
participació dels nins en els programes que es comenten. El
programa d’estiu que és el programa de nit, però que es fa a
l’estiu, que canvia una mica el format, tenim nins que vénen i
opinen sobre realitats, a vegades són conceptes, a vegades són
coses que passen i ens donen la seva visió de la vida. Són
tractats com un... opina només, vull dir amb respecte, no es
tracta de tractar-los com si fossin, idò, a vegades trobo que, als
nins, se’ls tracta com si fossin, perdonau l’expressió, però
imbècils, així com un tractament moltes vegades que a mi em
posa molt nerviosa. Crec que està molt bé sentir la seva visió de
la vida amb respecte. Aquest programa el feim a l’estiu perquè
és clar, a aquests programes, és una mica nocturn el rodatge i
durant l’any es fa difícil perquè han de combinar l’activitat
escolar i de moment, hem arribat fins aquí.

El tema de la publicitat, he de dir també que, per una qüestió
que consider que els mitjans públics han de ser uns mitjans de
servei públic, estic a favor que hi hagi una reducció, no sé si
serà una eliminació, però sí una reducció de la inversió
publicitària pública perquè bé, s’ha de mantenir també...  No
consider que sigui una competència deslleial, això és un altre
tema del món privat, però en definitiva crec que una televisió
pública amb menys anuncis seria positiva, ara bé, també s’han
d’esmenar per altra costat el problema del finançament dels
mitjans.

L’horari infantil en què no hi ha anuncis em sembla una
bona proposta. He de dir que la Televisió de Mallorca està molt
preparada per a la reducció del món de la publicitat en els
mitjans públics perquè realment no estam en la línia Forta,
nosaltres som una televisió que està entre allò autonòmic i allò
local i tenim poca publicitat. El nostre pressupost anual és de
11,7 milions d’euros, dels quals 11,2 són de procedència pública
i mig milió l’hem de cercar en publicitat. És un mitjà que no fa
dèficit i que intenta complementar amb aquesta quantitat de mig
milió el necessari per fer una programació que intentam que
sigui digna. Reduir aquest mig milió crec que no seria tampoc
una cosa molt complicada, però bé, en qualsevol cas no estam
com altres mitjans de comunicació que tal vegada la publicitat
per a ells (...) és quasi la meitat i no diguem als públics que és
pràcticament a tot.
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Respecte al codi deontològic i l’autoregulació consider que
evidentment no han servit, o sigui, la realitat ens demostra que
no basta. Crec que estaria bé mitjançant aquest consell
audiovisual -com vos he assenyalat- iniciar línies de... no només
punitives, sinó també d’ajudar els professionals. 

També vos deman una cosa, com a responsable d’un mitjà
públic la veritat em passo el dia retent comptes, o sigui que està
molt bé controlar allò públic, però també demanaria que fossin
una mica àgils amb tot això perquè, és clar, tu tens un consell
d’administració, un consell assessor, l’auditoria, la Sindicatura
de Comptes,... Vull dir, que tot el dia rets comptes, que està
molt bé, perquè per a això hi són, hem de retre comptes i hem
de ser transparents, però també demano que hi hagi una certa
agilitat en tot això perquè a vegades, sincerament, jo em
demano, em deixaran temps per fer una ràdio i una televisió?
Perquè et passes tot el dia retent comptes, però bé, està molt bé,
i que es creï un nou organisme consider que serà positiu, però
el que vos he dit, consider que ha de ser un mitjà també
d’ajudar, no només punitiu.

EL SR. DIRECTOR DE CONTINGUTS DE RÀDIO
MALLORCA-CADENA SER (Pere Cerón i Provencio):

Respecte del que comentava el Sr. Llauger pel tema del
consell audiovisual, ho ha dit perfectament amb els requisits -
crec i des de la meva modèstia i que ningú no se m’enfadi-, ho
ha dit perfectament, els requisits previs que hauria de tenir
aquest consell a l’hora de nomenar les persones que el formin:
majories qualificades, professionals de solvència contrastada,
indiscutible. Tot això que ha dit és magnífic. Els demano -els ho
demano- no caiguin en el tema de quotes, “aquest és del meu
partit ha d’entrar, però aquest, no aquest ha fet filologia, ah!, bé
ja cola”. Filologia, mitjans de comunicació..., no falto al
respecte a ningú ho dic amb tota la modèstia de la qual som
capaç, no caiguin en tema de quotes. Siguin seriosos en això i
apliquin, que se la saben molt bé perquè tenen experiències
d’altres consells que s’han format a Espanya, que aquests
requisits siguin rigorosos, que siguin persones realment...
Perquè al cap i a la fi vostès ho saben millor que jo, les
empreses, els consells, tots els fan persones. Si els professionals
són de solvència contrastada, de prestigi reconegut per a tothom,
que ningú no pugui discutir professionalment, això ja és un
primer pas brutal perquè aquest consell sigui alguna cosa més
que un efecte mimesi de dir “com ho fan altres comunitats,
nosaltres també”, home, faltaria més! No. 

Siguin seriosos en això i aquesta serà la manera de començar
perfectament. Si començam amb les quotes i amb “aquest ha
d’entrar perquè aquest,...”, encara que sigui reconegut. És a dir,
si entren altres factors que no són el prestigi professional serà
una despesa més al final, que ja en tenim prou, i bé sí, fent xou
i fent comissions de control i tot això..., però al final no servirà
de res. Només servirà per gastar més i em sembla que ningú està
per gastar més.

En el que deia Marisa, crec que ha de ser de control, ha
d’ajudar a més de penalitzar perquè jo he estat aquí molt “que
penalitzin...” Alerta!, que ajudi també, però que controli a tots,
controli privats i públics, tots, i els privats també, per què no?
Tots, que tots passin pel control.

En el tema d’horaris infantils, programació, que Televisió
Espanyola no faci publicitat. L’altre dia va sortir una dada, la va
donar Jaume Roures en una conferència, Televisió Espanyola a
partir de l’1 de gener, que no donarà publicitat, té 8.000 hores
a l’any per omplir ara. Amb perdó, collonut! Hi ha productors
i vinga a darle al coco, muntam un programa infantil d’allò
brutal i a més educatiu perquè som la pública i m’ho puc
permetre perquè ara no visc de la publicitat i en aquesta franja.
Vinga, a donar feina als productors, a fomentar la indústria
audiovisual que és un dels mandats del Contrato Programa de
Televisió Espanyola i de qualsevol televisió pública i a darle al
coco. 8.000 hores per omplir són moltes. Mira que en pots fer
de coses i educatives, maques, i que Groucho Marx es tregui des
de la tomba aquesta (...) frase. Anem a educar de veritat, anem
a dir “ei!, nosaltres sí que ho hem fet”. Eduquem mitjançant la
televisió. Renoi!, mira que bufó! 8.000 hores, una dada
interessant.

Més coses, el públic infantil és molt cercat pels
mercatinianos, no passen dels nens, però és clar, van en la
perversió del sistema, van cap als nens perquè són consumidors
no només de futur, sinó de present també. Tots els que tenim
fills “mamá, mamá, compra esto, Pocoyó, cómpramelo tal y
cual” . És a dir, no és que deixin el públic infantil de banda, el
que passa és que van a barraca. És a dir, ei!, consumidor,
passem a fotre-li ja el tema del consum de petit ja, que sàpiga
com funciona això, no? Canviem una mica el concepte, però al
públic infantil no el deixen de banda. Alerta!, que no està deixat
de banda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Goñi, Sr. Cerón. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Buenas tardes y muchas gracias a Marisa Goñi y Pere Cerón
por su intervención, que como las anteriores ocasiones ha estado
super bien. Quería empezar diciendo que estoy completamente
de acuerdo con lo que ha dicho Pere Cerón en relación a que los
medios de comunicación tienen que socializar y educar, otra
cosa es que lo hagan. También tiene que existir diálogo entre
todos los actores implicados en la tarea de proteger a los
menores frente a las nuevas tecnologías o a la televisión, al
ordenador, a los videojuegos. En este diálogo se debería contar
con los padres y las madres sobre todo para quitarles o procurar
que tengan menos angustias en relación a lo que ha dicho la Sra.
Goñi, a la brecha tecnológica.

También en este sentido quería decir que muchas veces o en
gran parte de las veces la televisión, los ordenadores y los
videojuegos se convierten en una especie de guardería para los
niños y las niñas, dada la sociedad en la que vivimos y dado que
el padre y la madre tienen que trabajar y tienen muy poco
tiempo, esto también se debería tener en cuanta por las
administraciones públicas. 



DRETS HUMANS / Núm. 20 / 2 de juny del 2009 285

 

Otra cosa que me parece muy importante y que lo ha
comentado en su intervención la Sra. Goñi en esta sociedad
actualmente la legislación en derechos sociales está bastante
avanzada. Tenemos la Ley de igualdad efectiva entre los
hombres y mujeres y en los horarios protegidos supuestamente
para los menores en las actuales televisiones que tenemos en
todo el conjunto de España, pues da la impresión que la
legislación en este caso va por encima de las programaciones
que hay en estos horarios protegidos dado que vemos, porque he
estado haciendo últimamente zàping por diferentes televisiones
por la tarde, supuestamente a la hora que los niños y niñas
tienen que ver la televisión o supuestamente en horario
protegido, y vemos telenovelas, programas de no sé, de
chismorreos, de chismes, donde casi siempre..., programas
también donde hay un chico que elige entre 20 chicas, esto lo vi
ayer por casualidad porque estuve haciendo para hoy
precisamente, un chico elige entre veintitantas chicas, elige una
cita o elige una novia o elige una pareja y también al contrario.

Me parece que esto actualmente, con la legislación que
tenemos y con la sociedad en la que vivimos, me parece que
estos programas están como desfasados, como que no tendrían
que existir, como que chocan frontalmente con esta legislación.
Estos programas son precisamente los que los niños y niñas ven
más asiduamente porque, te puedes poner en el colegio, a la
hora del patio del colegio, o de los patios de los institutos, niños
de 12, 13, 14 años y los programas que mayoritariamente ven
éstos, donde un chico busca novia o una cita donde...,  los
programas de Gran Hermano, los programas de Operación
Triunfo, que bueno, entre comillas, pero todos estos programas
son los que más ven y los horarios protegidos no existen. Sí que
hay legislación, pienso que sí hay legislación, pero esta
legislación no se cumple o se pasa por alto, parece más
importante para las empresas que dominan estos medios de
audiovisuales la audiencia, la gente que tienen viendo este
programa que los valores de..., o que la gente que está habiendo,
¿no? Es mucho más importante la audiencia que, por ejemplo,
la educación de los niños y niñas en estos valores y que crezcan
como personas con estos valores.

Nada más que decir, es mi impresión y es lo que cada día...
Ah!, otra cosa. Habría que contar -creo que es muy importante-
con las asociaciones de padres y madres para todo este tinglado
porque me consta que están muy preocupados y muy
preocupadas en este sentido. Dentro de los colegios y los
institutos deberían de fomentar este tipo de charlas o este tipo
de diálogos para, entre todos y todas, poder hacer algún tipo de
legislación en nuestra comunidad, no solamente con las
administraciones, sino con los que realmente sufren el problema
que son los padres y las madres, dentro de las casas, porque por
la sociedad en la que vivimos y por la falta de tiempo que tienen
en algunas ocasiones no les queda más remedio y en otras
ocasiones no tienen muy claro si existe o no existe problema.

Muchas gracias.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÀDIO I
TELEVISIÓ DE MALLORCA (Marisa Goñi i Sanzberro):

Respecte al que comenta de l’horari protegit crec que
sincerament coincidesc en la seva valoració, si feim una
repassada del que són la majoria de canals evidentment no es
fan uns programes en horari de màxima protecció, que és de 5
a 7 de l’horabaixa, idò no és fa una programació pensada per als
nins, hi ha altres públics també en aquestes hores a la televisió
i bé, determinats canals aposten per rendiments de caire mes
economicista que social, diguéssim. 

Pel que respecte al nostre canal sí que feim -com li he
explicat- una programació infantil i també en aquest horari feim
repeticions de programes que bàsicament són musicals, de grups
musicals, en tenim un d’ecologista, de món ecològic diguéssim,
L’aguait, són continguts blancs en principi els que estan dins
aquest horari i intentam complir.

Després, a més es produeixen a vegades efectes que no
t’esperes, no? I m’explicaré. Tenim un programa de cuina en
què surt una parella, és un jove i una jove, que fan cuina i són
com una parella que viu a casa i cuinen plats, ells dos són
cuiners i cuinen. Un dia cuina un, un dia l’altre i fan una mica
de ficció dels seus problemes quotidians, etc., és un programa
que ha anat evolucionat. Un dia em vaig trobar una mare a un
acte que hi havia, etc., i em va venir a comentar, sobre aquest
programa, que la seva nina li deia “vinga!, ara tu fas de no ser
qui i jo faré de tal” i jugaven. Jugaven a ser els cuiners dels
programes. Crec que aquest programa no ha estat, en efecte,
pensat, però afortunadament després me n’he adonat que, és
clar, la cuina s’ha vist com a una cosa de dos, d’un home i una
dona que estan a la cuina, estan cuinant i són iguals, un dia
cuina un i un dia l’altre. Vull dir, aquesta cosa que va sortir
espontàniament al programa, resulta que hi ha algú que, un nin...
és clar, imiten, les conductes s’imiten, els nins són grans
imitadors i ha tengut aquest efecte que bé, em sembla molt
positiu. 

Respecte al que passa amb aquests programes que comenta
de xafarderies o programes una mica facilons, etc., crec que sí,
que sobretot hi ha una adolescència, de nins que consumeixen
aquests tipus de programes, però com he dit un poc a la
conferència també, crec que... els pares també provoquen un
poquet la... Els nins són imitadors, és a dir, si tu mires
programes de xafarderies habitualment, no esperis que el teu nin
no miri programes de xafarderies. Crec que aquí la presència -
com he dit- dels pares al costat dels seus nins i nines és
important, consumir la televisió conjuntament, el que hem dit
abans, és difícil, tenim una societat hiperproductiva, els pares
estan cansats, les mares cansades i és clar, en fi, se’ns demana
molt, però bé, crec que si tu dones una mica d’exemple, de saber
apagar la televisió, de saber agafar un llibre, de contar un conte
oral, vull dir tot té el seu moment.

El problema, com he dit, és que, clar, tots sabem de la nostra
realitat quotidiana que tot això, que són bons pensaments, és
com quan comença l’any que ens feim una llista de coses que
farem, però després, clar, el dia a dia et du a vegades a saltar-te
aquesta llista, i jo crec que entre pares, educadors i la
responsabilitat dels professionals dels mitjans, idò hem
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d’intentar que, sobretot en aquest horari de màxima protecció,
intentar que es facin uns programes adients per als nins. 

Ara bé, els nins consumeixen molta televisió fora d’aquest
horari, i anuncis, i aquí ja és més complicat, perquè també vos
diré una cosa: no es pot demanar la solució del món, com no es
demana als educadors, tampoc, perquè pareix que a vegades tot
és problema de..., ah!, és un problema dels educadors, o ara que
el problema de la nostra societat és un problema de la televisió
que tenim o dels mitjans que tenim. També els mitjans
reflecteixen a vegades..., no sempre, eh?, però a vegades
reflecteixen el que està passant i, clar, també jo entenc que un
mitjà, sobretot un privat que s’ha de mantenir, clar, ha de tenir
uns anunciants, unes audiències, un tal... És un equilibri difícil;
ara, el que no hem de perdre de vista és el camí. Si ens
conscienciam almanco del que convé i del que no convé, bé, idò
jo crec que ja és una passa important. Però ja li dic que també
és un tema complicat, d’intentar que tot el consum audiovisual
sigui blanc, és complicat. Però, bé, hi ha eines, hi ha possibilitat
de fer-lo almanco menys dur del que la revisió actual de la
programació televisiva ens pot donar.

EL SR. DIRECTOR DE CONTINGUTS DE RÀDIO
MALLORCA-CADENA SER (Pere Cerón i Provencio):

Jo no ho diré millor que Marisa Goñi. Llavors per repetir
pitjor el que ha dit la Marisa, millor em callo. Però sí que és
veritat que..., el que parlàvem abans; parlàvem de regulació o
autoregulació. Jo al final la idea força del meu rotllo que he
deixat ara mitja hora és que estem regulats, estem autoregulats,
però és que no complim ni la regulació, o si no la complim ens
casquen, però sobretot el que no complim és l’autoregulació,
perquè és que al final fem codis de bones intencions, “los
periodistas qué éticos somos” i tal, però és que al final tampoc
no ho complim. 

Però no ho complim tan sols els periodistes, sobretot les
empreses, i sobretot els privats que viuen d’això, amb la qual
cosa... Per això deia també en la xerrada que feia, en el que
comentava, que això depassa també els periodistes, té molt a
veure també amb les empreses, és a dir, això depassa els codis
deontològics que puguin dir els periodistes, perquè al final, si la
decisió no és nostra, del procés industrial, doncs és complicat
això.

En el tema de l’horari infantil, hi ha una regulació i no es
compleix, hi ha una autoregulació i no es compleix, però també
és una mica el que diu la Marisa, que al final als mitjans tampoc
no els donem la culpa de tot el que passa al món, i sí és veritat
que jo veig que és molt més fàcil que un pare tanqui la televisió,
si és que pot i vol, que no que muntem la gran llei, la gran
regulació i muntem a sobre un altre comitè i una altra comissió
i algú que controli, perquè és que al final no som àgils. Jo crec
que tots tenim clar que l’educació comença a casa i un consum
responsable de la televisió jo crec que és una bona eina, un bon
propòsit que poden fer uns pares, d’entrada dir: “Bé, estipulem
més o menys quan consumim quan no consumim...”, sobretot
agreujat pel que diu la Marisa, que els nins miren la televisió
quan la miren, i no sempre en horari infantil, i això per molt que
regulem al final què fem?, si un nen està a les 12 de la nit mirant
la televisió és perquè els pares el deixen -cada pare sabrà el que
fa- i això és complicat, va més enllà de la regulació, de codis

deontològics i de complicacions. Jo crec que són els pares que
al final han de tancar o d’obrir el televisor. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÀDIO I
TELEVISIÓ DE MALLORCA (Marisa Goñi i Sanzberro):

Una cosa que se m’havia oblidat, només, era que no del
tema que vos comentava del (...) de programació infantil en
horari infantil o més protegit, un fenomen que s’està duent
també ara a terme és que molts de canals, per què estan llevant
la programació infantil? Idò perquè el consum infantil se’n va
als canals temàtics. Hi ha canals temàtics que tot és programació
infantil i, clar, han vist que no els està funcionant, i potser tenen
una audiència de nins que han de consumir aquesta programació
que no estan davant la pantalla o aquests canals, i estan a la
segona televisió de casa, que és a la seva habitació, i clar, el
públic que queda és un altre, i per això es fan altres tipus de
programes. Vull dir que també jo don les dades del que està
passant, no és que justifiqui les coses però és el que està
passant, que el consum infantil està anant cada vegada més a
canals temàtics.

EL SR. DIRECTOR DE CONTINGUTS DE RÀDIO
MALLORCA-CADENA SER (Pere Cerón i Provencio):

Jo, si se’m permet la frivolitat, vull trencar una llança en
favor d’Operación Triunfo versus Gran Hermano. Al cap i a la
fi a Operación Triunfo com a mínim et premien per cantar;
després cadascú té el seu criteri del que és cantar bé o malament
o el repertori.

(Rialles)

Però és que a Gran Hermano et premien per no fer res i, a
sobre, si és una mica “pirulero”, va (...) aquí, va (...) l’altre, al
final això és el que et premien. Com a mínim premien valors
positius a Operación Triunfo, positius segons cadascú. Després
a mi m’agradarà com canta o què és el que canta aquell home o
aquella dona, però... Operación Triunfo sí, Gran Hermano no.

(Més rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Goñi i Sr. Cerón. Ara té la paraula la
Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, primero quiero saludar y
agradecer la presencia de la Sra. Marisa Goñi y del Sr. Pere
Cerón, que una vez más nos han dado unas cuantas lecciones
aquí que nos servirán para esta comisión.
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Y empezaré por dos comentarios que ha hecho la Sra.
Marisa Goñi: ventana llena de vida. Pues la verdad es que esto
que debería ser así hace mucho tiempo que, los que ya tenemos
muchos años nos parecía que la televisión era esto, pues
estamos asistiendo a que quizá un porcentaje altísimo de los
menores, de la juventud, deja esa televisión, un 20%, según los
datos, en estos tiempos quizá porque no se hacen esos
programas infantiles adecuados a lo que está pidiendo y
reclamando nuestra juventud de alguna manera, aunque no lo
diga. 

Yo creo que es muy necesaria una sensibilización, una
sensibilización muy fuerte de la sociedad, y una legislación
española, por supuesto, y creo que tenemos una buena
experiencia en todos los países europeos y en otras comunidades
españolas, y por lo tanto yo creo que está bien aprender de los
que nos llevan adelanto -ya se ha dicho aquí antes y yo estoy de
acuerdo-, y crear productos de calidad que además de distraer
i informar eduquen, también. Es quizá la gran asignatura
pendiente que tienen las cadenas de televisión en estos tiempos,
y todos los medios de comunicación, creo yo.

Uno de cada cuatro menores españoles, según el
Observatorio Europeo de la Televisión Infantil, uno de cada
cuatro menores de 6 a 14 años pasa las tardes sin compañía
delante de la televisión, o sea, unos 150.000 niños, y están solos
al llegar del colegio. Pues ante esta situación internet, el móvil
i la televisión se convierten en instrumentos cada vez más
importantes para su formación y educación al no estar los
padres. Crecer, formarse en un mundo lleno de desafíos donde
el horario infantil está, como se ha dicho varias veces aquí hoy,
plagado de novelas, de crónicas del corazón y programas que
van desde la violencia al sexismo y hasta a la morbosidad más
asombrosa, cuando menos esta tarea es muy ardua y muy difícil
y yo creo que necesitamos concienciarnos y que cada espacio de
alguna manera lo llene aquello que es necesario en cada
momento.

Yo voy a hacer unas cuantas preguntas concretas, y me
gustaría saber si ustedes creen que se dedican suficientes
esfuerzos a que esa interconexión de los jóvenes con el mundo
a través de la pantalla sea más honesta, inteligente y amena. Y
creen también que se debería incentivar y promocionar
proyectos que sean capaces de distraer, educar y formar en
nuestra comunidad. Y si se actuaría de otra forma si la
programación infantil resultara rentable a la hora de los
accionistas en las televisiones privadas, de dar dividendos a los
accionistas, porque yo creo que la sociedad en este tiempo
tenemos la impresión de que la programación infantil y juvenil
está un poco dejada de la mano de Dios por todo el mundo. Y
también si creen que la televisión pública sería la que debería
liderar y dar ejemplo con programas adecuados. Creo que se ha
dicho un poco pero me gustaría saber más concretamente su
opinión. Y si tendría que estar, por supuesto, patrocinada por el
Estado y por las comunidades autónomas.

Y me gustaría terminar un poco con una esperanza de decir
que si los padres tienen algún día la oportunidad de elegir
asumiendo que sus hijos pasan muchas horas delante de una
pantalla, y ayudados quizás por las nuevas tecnologías
esperemos que tendrán en ese futuro la posibilidad de
seleccionar entre una mayor oferta de calidad, de horarios y de
contenido en una demanda, como ha dicho muy bien el Sr.

Cerón, de ética que se está haciendo cada día más
imprescindible.

Muchísimas gracias.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE RÀDIO I
TELEVISIÓ DE MALLORCA (Marisa Goñi i Sanzberro):

Bé, respecte del comentari inicial dels nins que passen tant
de temps tots sols a ca seva, jo el que veig és que això no ho
solucionarà només fer una bona programació. És un problema
de la nostra societat, com hem comentat abans, conciliació de
vida laboral i familiar. Clar, si el pare i la mare treballen o les
dues parts de la parella treballen i fins a les 7 o les 8 de
l’horabaixa no compareix ningú, aquest nin..., els niños llave,
que els diuen, que van amb la seva clau penjada i arriben a ca
seva i, bé, s’han de cercar una miqueta la vida. Jo crec que hi ha
una feina per fer per part dels programadors, però també una
reflexió a fer com a societat.

Respecte a la relació honesta, intelAligent i amena entre els
nostres telespectadors infantils i els mitjans de comunicació, jo
he de dir que no tan sols el públic infantil, sinó que en general
de cada vegada s’està apostant més per això que es diu eines
participatives. A la gent li agrada molt votar, fer un comentari,
penjar una foto... Nosaltres de fet ara estam evolucionant la
nostra web de Ràdio i Televisió de Mallorca, i justament
l’element participatiu és un element que volem també potenciar.
El problema que tens en aquest tipus de..., sobretot essent un
mitjà públic, és el control, perquè clar, també has de deixar la
llibertat d’expressió i que tothom hi pugui participar i dir-hi la
seva, però també hi ha unes normes que s’han de respectar: no
pots dir determinades paraules, insultar, dir mentides... Vull dir
que has de tenir un control que és necessari, abans de posar a
l’abast de la gent aquest tipus d’eines. Però jo crec que també el
públic infantil aquí pot tenir una finestra de participació. És un
camí que estam iniciant però que crec que pot donar bastant de
joc.

Distreure i informar. Idò jo crec que sí, hem de distreure la
gent i hem d’informar la gent, sobretot els nostres nins. Ho he
explicat abans, tenim qualque programa. Jo moltes vegades em
fan propostes de programes, però per a mi el rigor econòmic és
fonamental. Nosaltres som un canal complementari, intentam no
sortir de les xifres que tenim, i a vegades també et fan propostes
que, clar, si tinguessis més pasta o fent forat econòmic podríem
fer, però jo crec que hem de donar un producte adequat també
a la nostra mesura, i com he dit abans amb imaginació fas coses.
Hem fet un concurs escolar i els nins de diferents centres
educatius, de sisè, competeixen en coneixements de llengua, de
matemàtiques, d’història, fan una interpretació de rondalles...
Bé, és una manera que el món educatiu s’agafa amb un cert
divertiment i amb una competitivitat, que sempre tu saps que
perquè un nin faci alguna cosa se li han de donar punts. Això ho
fan sempre, “et don punts”; idò això és una manera d’animar
molt l’estudi, sí, és una manera d’animar molt.
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Després l’aposta per... Miri, Les tres bessones, que va ser un
producte audiovisual que es va fer a Catalunya, és un producte
audiovisual que ha donat la volta al món. Apostar també per...,
donar suport a la nostra empresa, al nostre sector audiovisual, és
molt important. A Balears tenim un dels millors llocs
d’animació, tenim el Màster de la UIB, que tenim uns
professionals que jo, bé, quan vaig pel món, a vegades tu tens
febleses que passes una certa enveja, però quan anam a la part
de grafisme jo veig que els professionals de Balears estan molt
ben preparats, i tenim fins i tot empresaris que han treballat fora
de les Illes perquè aquí en un moment donat no hi havia un
sector audiovisual per poder absorbir, perquè són recursos
costosos, ja dic, però jo crec que s’ha de fer una aposta forta per
aquest tipus de..., és una sortida professional, diversifiques
l’economia i a més crees un producte de qualitat, si està ben
treballat, perquè després, clar, també has de donar una qualitat
de continguts, no?, però crec que és un camí per fer en aquest
sentit a Balears que potser altres comunitats no tenen tan
desenvolupat, i amb tots els respectes a totes les professions, a
més de cambrers i constructors o obrers de la construcció,
podem tenir professionals que poden alimentar un sector que té
un valor afegit, que potser no afecta el territori, que pot sortir,
que pot... Jo crec que té molt de potencial, el que necessita,
evidentment, és un cert suport econòmic perquè sense doblers
és difícil fer les coses. 

Ara bé, també hi ha productes que, com he dit abans,
nosaltres estam treballant animacions més econòmiques, més
modestes, que no seran un bum, però, bé, és un camí que, amb
els recursos que tens, començar a fer camí. Jo crec que també a
vegades hem d’aprendre a fer les coses poc a poc i no d’avui per
demà i gastar una doblerada; has de començar, també, com he
dit, amb sentit comú, fer les coses una mica amb sentit comú.

Respecte a si la televisió pública hauria de donar exemple,
evidentment que sí. Jo crec que té una responsabilitat superior
respecte de les privades perquè nosaltres som un servei públic,
hem de donar resposta, hem de ser una televisió i una ràdio de
tots, tenim unes obligacions superiors que la resta en pluralitat,
hem de donar comptes... Vull dir que evidentment jo crec que
... I també en programació jo crec que la nostra tasca no ha de
ser aquesta lluita mortal per l’audiència. Evidentment hem
d’interessar, si no interessam la gent no té sentit tenir mitjans de
comunicació públics, ara bé, jo crec que a vegades ens perdem
un poquet, com deia ell de si això passa a la ràdio del dia i dia
i minut a minut que passa a la televisió, bé, serà terrible. 

Jo crec que els mitjans públics han de tenir aquest plus de
donar uns productes de qualitat, ben fets. Nosaltres, amb la
modèstia de la casa de Ràdio i Televisió de Mallorca, vàrem fer
la sèrie Memòria i oblit d’una guerra; jo crec que és una sèrie
històrica que molta gent de veritat està molt contenta perquè
s’ha fet una feina de documentar una part de la nostra història
que estava oblidada, i és una sèrie que ha costat, que ens ha
costat fer perquè darrere això hi ha molta gent treballant, però
ha quedat un producte interessant per estudiar la història de la
nostra comunitat que tal vegada igual un privat no ho hagués
fet, però nosaltres, com que consideram que tenim un deure
públic, idò hem fet una cosa que era molt anormal a la nostra
societat: un temps de la nostra història del qual no s’havia
parlat, i per a un periodista això és una cosa superanòmala. Vull
dir que estam parlant cada dia del que passa, i per què aquesta
etapa? Bé, idò hem fet aquesta sèrie, i de la mateixa manera que

(...) aquesta sèrie documental idò es pot treballar en el camp
infantil. Nosaltres hem de fer coses que potser un privat, per
motius econòmics o d’altres tipus, potser no s’hi enfronta, i un
públic ha de tenir aquesta valentia d’afrontar aquest tipus de
productes.

I respecte a la bretxa tecnològica que hem comentat abans,
idò jo crec que potser ara estam davant la generació primerenca,
vull dir que som els pares i mares que... Jo he conegut la
màquina d’escriure, o sigui, jo quan estudiava periodisme
treballava amb màquina d’escriure. Me’n record del dia que va
entrar el televisor a casa, vull dir totes aquestes coses, que
pareix que és molt antic però això ha passat fa quatre dies. He
viscut el canvi a l’ordinador, he viscut les evolucions
tecnològiques, i evidentment jo tenc un fillol que té 11 anys i
em dóna mil voltes a l’ordinador, ell coneix tots els programes...
Vull dir que nosaltres som una mica una generació primerenca.
Tal vegada d’aquí a un temps els futurs pares ja estaran massa
avesats a aquest tipus d’eines, coneixeran millor segurament on
cercar els continguts, i jo crec que també hi haurà una evolució
en conjunt, o sigui que pares i fill i mares i filles i tots tendran
tal vegada una relació amb més coneixement d’aquest tipus de
coses, que ara moltes vegades com que “ai!, no entenc això”, i
ho deixes de costat. Jo crec que tendran més coneixement els
futurs pares de tot aquest tipus de coses.

I moltes gràcies també per la seva intervenció.

EL SR. DIRECTOR DE CONTINGUTS DE RÀDIO
MALLORCA-CADENA SER (Pere Cerón i Provencio):

Respecte a diverses preguntes que feia, em centro a la
primera que feia, de si la programació infantil és rendible i si hi
ha alguna oportunitat per... Jo crec que un programador ara
mateix, un programador sobretot de televisió privada, li dirà que
no és rendible, perquè la programació infantil només la miren
els nins i la resta de programació la miren també els nins, és a
dir, la mira més gent i segurament algun nin també. Vist així
segurament no és rendible. 

Jo crec que es donen oportunitats, ara, que precisament ens
les porten les noves tecnologies, la TDT i la multiplicitat de
canals. Anem -i ho ha dit la Marisa abans- anem una mica cap
a canals temàtics perquè tots aquests multicanals s’han d’omplir
amb continguts, i de fet hi ha canals infantils amb 24 hores de
programació simplement infantil. Per aquesta via evidentment
això s’ha d’omplir de continguts, pot haver-hi una programació
infantil que ja existeix. 

Després una cosa que també deia la Marisa abans, que és
que la televisió ja no és que tu arribes a casa a veure que posen
a la televisió; te la fas tu, la programació. És a dir, tornem al
mateix, el repte està en els continguts de qualitat, de qualitat o
com a mínim de saber llegir el que pot arribar també i donar-li
una dosi, també, si volem introduir aquest tema educatiu, que
això ens donaria per a 300 comissions, si la televisió ha
d’educar o no. Jo en això no voldria ficar-m’hi aquí, jo sóc dels
ingenus que com a mínim que socialitzi, que no mal eduqui.
Però sobre això hi ha molts entesos, que viuen d’això, que li
diran, escolti, per educar vagi vostè al colAlegi. La tele al cap i
a la fi reflecteix la societat, no em carregui a mi la
responsabilitat..., parlo del que li diria a més d’un que viu molt
bé d’això de la tele i que va ser aquí fa dos dies, el Sr. Jaume
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Roures. Educar? Miri, això és un negoci, intentaré no fer
bestieses, però no em carregui a mi la responsabilitat d’educar
a sobre, ja tinc prou responsabilitats, vetllar pels meus
treballadors i tot això.

En qualsevol cas, el repte està en això, en continguts que
realment interessin i que realment puguin socialitzar si més no
a la infància i joventut, canals temàtics per una banda i que
aquells joves, o fins i tot els pares puguin fabricar a la carta una
programació que creguin adient per als seus fills. Si la televisió
pública hauria de liderar això? Jo crec que fins i tot té
l’obligació de fer-ho i que en qualsevol contracte programa
tipus d’una televisió autonòmica per exemple nacional,  això
surt, no sortirà així, tu tens obligació de programació infantil
que eduqui, no, però surt que respecta les minories, televisió de
tots. Jo crec que és la televisió pública precisament...

Llavors rigor a l’hora de gestionar els doblers, per
descomptat, però vostès saben millor que jo que qualsevol
pressupost, un pressupost és l’arma política o la fotografia
política més forta que hi ha, perquè és allà on plasmes les
prioritats de com tu vols la teva tele. En els pressuposts si tu
realment creus que hi ha d’haver una programació infantil, sigui
més o menys rendible, però creus que has de destinar una
partida per liderar aquesta televisió infantil a la teva comunitat
perquè creus que és important i tu hi creus, ho posaràs, deixaràs
de fer altres coses i faràs televisió infantil. Al final són prioritats
i si una televisió pública i el director hi creu o li diuen, has de
creure en això, que ho posi al pressupost, per això hi ha la
televisió pública també. 

Les privades també, però les privades són una altra història.
Les privades han de viure, han de donar llocs de treball, tenen
la seva emissió, tenen la seva funció, però si això obliga la
televisió pública millor que millor. Que no sigui l’única, però
que ho lideri, que sigui la locomotora, que piloti això. 

Jo no voldria entrar en disquisicions filosòfiques. Deia
vostè, es fan suficients esforços per a la interconnexió dels joves
amb la pantalla intelAligent, honest i amè? Jo voldria jugar aquí
a l’advocat del diable. Honest, tenim el mateix concepte? Jo si
fos el gran jefazo, no sé, diré de casa meva, de Prisa, tal vegada
jo li diria vostè que entén per honest i tot això? Clar, amb aquest
subjectivisme moral en què estam entrant últimament, cadascú
entendrà el que vulgui. Amb això estic fent una mica
d’exageració i una mica de conya. A mi de la tele m’agrada el
que m’agrada, que és molt poc; però jo sóc Pere Cerón, no
sóc..., amb la qual cosa no sé si el més adient per dir-li si
l’aproximació és honesta, intelAligent i amena. Segurament
estarem d’acord vostè i jo que no ho és, però m’agradaria que
fos l’opinió del Pere Cerón, que tal vegada en sap ben poc de
tele. Ara, com a pare li puc dir que estem d’acord que a mi no
m’agrada gaire.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, molt bé. Gràcies, Sra. Goñi i Sr. Cerón. Algun altre
diputat o diputada vol intervenir? No.

Bé, doncs agraïm la seva presència. 

Amb les intervencions de la Sra. Goñi i el Sr. Cerón
s’acaben les compareixences d’aquest informe. Avui ens hem
reunit la Mesa de la comissió i obrirem un termini per presentar
les propostes de resolució, que acabarà el 30 de juny, amb la
idea després d'aprovar ja l’informe definitiu de cara al proper
període de sessions, el mes de setembre. Però voldríem acabar
la feina de les propostes de resolució, fer-la al llarg d’aquest
mes.

De tota manera, ja els passarem la comunicació oficial i ja
acordarem de quina manera ho farem.

Moltes gràcies una vegada més per la seva presència.
Tanquen aquest cicle. I a tots els diputats fins a la propera
sessió.

Gràcies.
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