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EL SR. PRESIDENT:

Comenzamos hoy la sesión y en primer lugar solicitaría si se
producen sustituciones.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí, Pere Rotger substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. Presidente, Carolina Torres sustituye a José María
Camps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, pasamos al único punto del orden del día de hoy,
relativo a las preguntas RGE núm. 10595, 10596, 10603, 10519,
10594, 10602, 10592, 10591, 10604, 10593, 10605 y 10597/13.

Asiste a la sesión el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director
del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears,
acompañado de la Sra. Mar Adrián Cortell, directora de IB3
Televisión, y del Sr. José María Castro Catena, director de IB3
Radio.

1) Pregunta RGE núm. 10595/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a producció i emissió de la sèrie El Faro.

Para formular la primera pregunta, RGE núm. 10595/13,
relativa a producción y emisión de la serie El Faro, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Alejandro
Sanz. Tiene la palabra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Director, y a sus
acompañantes. Sabemos que en breve se va a retransmitir en
IB3 Televisión la serie El Faro. Nos gustaría saber el porqué de
esta decisión y la relación calidad y con el coste económico que
supondría para el ente autonómico. Por todo ellos nos gustaría
saber qué consideraciones ha valorado como positivas el ente
público para participar en la producción y posterior emisión de
la serie El Faro de FORTA.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sanz. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente una de las cuestiones fundamentales que trata la
FORTA siempre en su asamblea es la posibilidad de
mancomunar intereses, normalmente traduciendo eso en la
firma conjunta de contratos en la prestación de servicios o,
como en este caso, en la coproducción de algún programa que
pueda ser del interés de la totalidad de los socios de la FORTA.

En esta ocasión, que es importante, pues también es
dificultosa la posibilidad de entenderse tantas televisiones para
una única producción, efectivamente se ha hecho con relativo
éxito la presentación de esta serie la semana pasada, una serie
que engloba principalmente tres cuestiones que son las que la
hacen notable y merecedora de que hoy estemos hablando en
esta sede precisamente de ese programa. Primero, es una serie
que ha sido capaz de provocar la concurrencia del interés de
todas las televisiones autonómicas socias de la FORTA,
prácticamente todas, once de las doce; Murcia no ha podido ser



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 15 / 17 d'octubre del 2013 275

 

por cuestiones de orden interno jurídico-económico, pero sí que
hemos contado con la colaboración y el apoyo de una televisión
autonómica de fuera de la FORTA, que es la de Extremadura,
que al final decidió también participar de la producción de esa
serie. En definitiva, un producto, como decía, que ha sido capaz
de aunar el interés de tantas televisiones seguramente convendrá
usted conmigo que eso ya es un aval para que el éxito esté
prácticamente garantizado. Normalmente cuando son tantos los
intereses que coinciden en dificultades adversas, en
circunstancias adversas, es una garantía ya mínima para que el
resultado sea del agrado de todos.

Una segunda cuestión que hay que destacar de este proyecto
es que se hace con unos estándares de calidad por encima de la
media en relación al coste que ha supuesto esta inversión de lo
que habitualmente se trataba en cada una de las televisiones
autonómicas. Tiene la virtud este proyecto, además, de estar al
alcance prácticamente de todas las televisiones por el coste
reducido, extraordinariamente ajustado, y eso ha abierto la
posibilidad a todas las televisiones de suscribir este acuerdo,
cuando a fecha de hoy ustedes saben que la revisión
presupuestaria estructural de las televisiones, de los operadores
públicos autonómicos, ha sido prácticamente traumática. Sí que
es cierto que en este proyecto la gran mayoría ha encontrado
algo de oxígeno para ofrecer un producto de entretenimiento
ajustado a nuestras obligaciones, y por supuesto al final la
conclusión es que la gran mayoría, insisto, once de doce más
una externa, han sido capaces de suscribir este acuerdo sin que
la calidad de nuestra programación se vea resentida.

Y un tercer principio, una tercera cuestión que sí que
conviene poner en valor, es que esta ficción se ha desarrollado
en torno a un principio fundamental para esta casa, para IB3, y
del mismo modo para todas las televisiones autonómicas, que es
el de proximidad. Estamos hablando de una ficción que habla
del día a día en nuestro país, que habla de lo que le puede
acontecer a cualquiera de nuestros vecinos, a nosotros mismos,
o que podemos encontrar en la calla nada más salir. Por lo tanto
está tratando de proximidad. Saben ustedes -ya hemos hablado
en muchas ocasiones de eso aquí- que eso es fundamental para
el desarrollo de nuestro servicio público, y sobre todo para una
buena acogida de nuestra audiencia.

A partir de ahí, con esos tres ingredientes, concurrencia en
muchos intereses, ajustes en los costes y hablar de proximidad,
pues tenemos un producto muy asequible para nuestras
televisiones. Todavía no tenemos fecha de emisión nosotros, lo
estamos programando, y con todo ese cóctel probablemente
estaremos hablando de una ficción de buena acogida en nuestra
audiencia.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. ¿Desea hacer uso del turno de réplica?

2) Pregunta RGE núm. 10596/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobertura informativa del conflicte del
sistema educatiu.

Pasamos a formular la segunda pregunta, RGE núm.
10559..., es que veo que tiene números de más, 10559/13 -és
que tiene un 6 de más-, relativa a cobertura informativa del
conflicto del sistema educativo.

Interviene la diputada del Grupo Parlamentario Popular Sra.
Rosa María Bauzá i Colom. Tiene la palabra.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ruiz Rivero, en primer lloc volia
donar-li la benvinguda a aquesta comissió de Radiotelevisió de
les nostres illes. 

Per tots és coneguda la situació viscuda en el sistema
educatiu des de l’inici del curs escolar a les nostres illes. Hem
viscut situacions d’incertesa, situacions de tensió en les quals la
informació sobre el tema en qüestió era d’una importància
cabdal; informació, per altra banda, molt susceptible de
malentesos i manipulacions, sobretot per part de determinats
sectors radicals cap a la resta de docents, pares, fins i tot
alumnes; alumnes que sense cap dubte han estat els més
perjudicats sobretot per haver estat privats del seu dret a
l’educació durant més de dues setmanes.

Ens consta que la cobertura informativa sobre el conflicte
del TIL s’ha duit a terme d’una manera molt exhaustiva,
objectiva i una imparcialitat que caracteritza la manera de fer
del seu equip tècnic. 

Vostè, com a màxim responsable de l’ens de Radiotelevisió
de les nostres illes, i sempre tenint en compte la seva funció
pública i social, ens pot informar de la manera en què s’ha
tractat la cobertura informativa sobre el conflicte del sistema
educatiu? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Bauzá. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sra. Diputada. Compartesc
pràcticament el cent per cent de les seves valoracions sobre el
tractament que hem donat nosaltres al seguiment d’aquest
conflicte social que ha afectat de manera molt especial el
colAlectiu educatiu de la nostra comunitat. 

Però m’agradaria fer una petita situació de com hem hagut
de fer feina nosaltres, evidentment amb la intenció clara
d’assolir aquest objectiu de servei públic, que evidentment és el
que ens guia i ens mou, i està justificat en els nostres interessos
fonamentals.
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Miri, hem trobat que les circumstàncies habituals de feina
per a nosaltres són complicades, perquè tenim escassos
recursos, els intentam optimitzar de manera notable, bé, i feim
el dia a dia amb les nostres possibilitats jo crec que d’una
manera notable. Ens hem trobat amb un conflicte molt
important; aqueixes tres setmanes que ha durat la vaga a l’àmbit
de l’educació han estat molt importants per a nosaltres, perquè
ha estat una prova de foc notable, a més si ho comparam amb
els recursos de què disposam, tant tècnics, com econòmics, com
de personal. És important circumscriure la nostra feina a
aquestes circumstàncies perquè si no, no es valora en la justa
mesura la feina que hem fet. Pensin vostès que han estat tres
setmanes on s’ha vist implicat tot el sector de..., el cent per cent
del sector educatiu i una part de la població en general molt
important. Per tant havia de traslladar la nostra responsabilitat
de complir amb el servei públic en aquestes circumstàncies.

Podem fer diferents consideracions de si sí, de si no, de si
s’ha enfocat d’aqueixa manera o d’aquella altra, o a aquell no
l’han enregistrat, o no sé què. El que hi ha és una cosa molt
evident: hem anat més enllà de les nostres possibilitat, esgotant
tots els nostres recursos; crec que ho hem fet d’una manera
notable perquè hem procurat cercar l’excelAlència en el
compliment del servei públic al qual estam obligats. Per tant ja
només aquest fet jo crec que mereix una valoració positiva.

Els nostres recursos, els nostres empleats, han hagut de fer
feina, bé, fins a límits que no es podien sospitar fa escasses
setmanes. Per tant això és el primer que hem de valorar, en unes
circumstàncies, com li deia, extraordinàries, perquè han estat
tres setmanes de moltíssima activitat i que nosaltres hem cobert
de manera extraordinària.

A partir d’aquí, què hem fet? Evidentment hem dedicat a
aquest escenari més hores que cap altre mitjà. Evidentment
qualcú podria dir, sí, és vera, és que a vostè li tocava. Bé, hem
dedicat més hores que cap altre mitjà, hem fet de la informació
que passava al carrer un trasllat absolutament immediat als
nostres informatius, vull dir que la població de la nostra
comunitat ha tengut coneixement pràcticament immediat del
que estava passant al carrer amb els nostres informatius, les
nostres connexions; hem fet guàrdies per donar fe del que estava
passant a les negociacions, fins i tot al punt de posar equips que
es cuidassin de vigilar el resultat d’aqueixa negociació fins a les
25.30, la 1.30 de la matinada, per tal de poder informar
pràcticament de manera immediata del que estava passant en la
negociació d’aquest conflicte.

Hem hagut d’interrompre la nostra programació habitual per
donar aqueixa informació, i no ho hem fet de manera puntual,
ho hem fet durant tres setmanes, de dia 16 de setembre fins a dia
4 d’octubre, a tots els nostres informatius; hem procurat que la
informació es pugui donar també des de Mallorca, des de
Menorca, des d’Eivissa, des de Formentera, a totes les illes, amb
una cobertura absolutament extraordinària que jo crec que ningú
no hauria de posar-hi cap emperò, perquè l’esforç va ser molt
notable. No només hem donat veu als principals protagonistes
d’aquesta història sinó que hem anat a cercar també a les escoles
els directors, els pares, els professors afectats, per saber quina
era la seva opinió. Per tant un desplegament absolutament
notori, important i fora del que és habitual en aquesta casa.

A partir d’aquí vàrem decidir també fer un debat, un debat
absolutament extraordinari quant a resultat, perquè va ser seguit
per més de 157.000 persones, més de 157.000 persones es varen
ilAlustrar dels arguments que cada una de les parts varen exposar
en aquest debat, per tant jo crec que en temes de pluralitat i de
tractament de la informació no hi ha exercici més transparent
que això. 

Però vàrem fer també una cobertura d’una manifestació
històrica en aquesta comunitat, amb uns recursos mínims però
amb un resultat absolutament extraordinari. Vàrem cobrir, com
vostès saben, la manifestació de dia 29 de setembre amb
distintes connexions, a les 6 de l’horabaixa, a les 7 de
l’horabaixa, en les 8.30 en directe també al nostre informatiu,
intentant explicar què és el que anava allà, què és el que estava
passant allà. Eren connexions, no eren programes; una connexió
saben vostès el que és, és simplement traslladar de manera
directa el que està passant allà. No hi caben valoracions, no hi
caben interpretacions, és posar la càmera i explicar el que està
passant allà, poca cosa més. És un exercici de transparència
absolutament brutal, com deia, amb uns recursos limitats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, ha agotado su tiempo.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Vaig acabant. A partir d’aquí, bé, l’únic que em cap és
valorar de manera absolutament respectuosa, mostrar el meu
respecte i la meva admiració pels treballadors d’IB3, que han
hagut de fer feina a vegades en unes circumstàncies molt hostils,
que han estat objecte d’insults, d’ofenses, jo crec que
absolutament immerescudes, evidentment. Per això vull
aprofitar aqueixa ocasió per presentar-los el meu respecte i la
meva admiració, perquè han fet una feina absolutament
extraordinària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. El RGE era el número 10596/13,
definitivamente.

3) Pregunta RGE núm. 10603/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament informatiu donat a les manifestacions
del TIL.

Para formular la tercera pregunta, RGE núm. 10603/13,
relativa a tratamiento informativo dado a las manifestaciones
del TIL, interviene la diputada del Grupo Parlamentario
Socialista Sra. Pilar Costa i Serra. Tiene usted la palabra.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, director, i començaré per les
seves darreres paraules. El meu grup també se suma al suport
als treballadors i als bons professionals que té l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Per tant això els hauria de fer
recapacitar, Sr. Director, què està passant a IB3, que a pesar de
tenir uns molt bons professionals, a causa de la direcció política
i a la manipulació política per part dels dirigents, no dels
periodistes corrents, s’està veient com hi ha, o com hi ha hagut,
precisament en el conflicte d’educació una crítica social molt
gran sobre el tractament informatiu que IB3 ha estat donant i
dóna, precisament, com dic, a aquest conflicte educatiu.

Em sorprèn, Sr. Director, que vostè digui que el tractament
ha estat històric, la quantitat d’hores que s’hi han fet feina... Jo
no pos en dubte la quantitat d’hores que han sortit o de minuts
que han sortit a la televisió pública sobre el conflicte educatiu;
el que sí pos en dubte i critic amb tota la meva energia és la
manipulació informativa que vostès han fet amb el tractament
del conflicte educatiu en aquestes illes. No per sortir més hores
vol dir que es fa millor, i li posaré un exemple: quan es va
aprovar el decret llei TIL a les nostres illes IB3 va fer quasi un
especial, amb una entrevista al president del Govern; acte
seguit, una entrevista a la consellera Camps, que, per cert, no
vaig poder entendre com a la Sra. Camps li feien una pregunta
i acte seguit llegia la contestació a aquella pregunta, això només
es pot fer si un sap abans de què va aquella mitja hora de..., no
d’entrevista, sinó d’especial dins un informatiu d’IB3. 

Això, Sr. Director, és inadmissible en una televisió pública.
No ens basta saber els minuts o les hores que es dediquen per
part de la televisió pública al conflicte educatiu, sinó com es
dediquen aquests minuts, perquè si no, Sr. Director, em pot dir
per què la gent està tan empipada?, per què la societat a les
nostres illes critica el nostre mitjà públic? Perquè vostè n’és ben
conscient, de tot això. No poden fer una mica d’autocrítica i
pensar que han de ser un mitjà independent?, que vostès, Sr.
Director, no poden formar part de l’estratègia del Govern de les
Illes Balears per fer-nos combregar amb un TIL que no vol una
majoria de la societat? No podrien fer autocrítica i reflexionar
que no tot val? 

IB3 no pot ser el braç executor de les polítiques del Govern,
i això és el que està passant ara o que s’ha visualitzat molt
gràficament amb el conflicte educatiu, i els professionals d’IB3
estan essent víctimes de la seva política partidista i manipulada,
orquestrada des del Govern de les Illes Balears.

Les crítiques no vénen només d’aquest grup de l’oposició,
Sr. Director. Vostè mateix ha fet referència de crítiques o
d’insults que s’han fet des del carrer. Jo només li deman que per
favor reflexionin, que alguna cosa deuen estar fent malament.
I no em posi per enmig les víctimes que són els professionals de
la casa, perquè a aquests no els criticam, el que criticam és la
direcció política que vostès estan fent. 

I li he posat l’exemple de les entrevistes al president Bauzá
o a la consellera Camps, però podríem parlar del debat que es va
fer a IB3, on hi havia dos advocats i no hi havia, per exemple,
la Federació de pares i mares d’alumnes; podem parlar de la
manipulació quan es va entrevistar un professor a una escola i
es talla el contingut de les seves declaracions, i al dia següent té

una inspecció en aquella escola... No és això una mostra de la
coordinació que existeix entre el Govern de les Illes Balears i la
direcció de l’ens públic d’IB3 Ràdio i Televisió? 

O el tractament que es dóna a les diferents manifestacions.
A vostès tant els és una manifestació de 100.000 persones com
una en què hi ha 40 persones, perquè supòs que no s’atrevirà a
dir-me aquí que això va segons la qualitat dels manifestants,
com va dir algun representant del Partit Popular, que no tot era
quantitat sinó qualitat. Alguns han donat preferència al fet que
manifestants puguin ser empresaris o hotelers, que els han donat
més valor que a les manifestacions que hi ha hagut lliurement
de pares, mares, docents i ciutadania en general.

Per això, Sr. Director, a part de fer-li la pregunta del diferent
tractament que han donat durant totes aquestes setmanes al
conflicte educatiu, el que li demanaríem des del meu grup és
que facin autocrítica i deixin d’utilitzar diners públics...

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...i deixin d’utilitzar els molt bons professionals que té IB3
Ràdio i Televisió per als seus interessos partidistes i, molt
particular, per als interessos del TIL del Sr. Bauzá. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Costa. Parole,
parole, parole. Vostè, el mateix missatge de fa un any:
manipulació, maltractament, tractament interessat... Parole,
parole, parole. Aquesta és la seva opinió, aquesta és la seva
versió. 

Em posa un exemple que li puc rebatre exactament com ha
estat. Dos, tres, els que siguin, perquè jo tenc les dades; això seu
són sensacions, són valoracions absolutament subjectives,
absolutament subjectives i intencionades. Evidentment jo tenc
les dades. Quants d’informatius ha vist vostè?, dos, tres? Quants
d’informatius ha vist vostè?, dos, tres, un, cap, cinc?, de les tres
setmanes, i vostè ja fa una valoració de tota la campanya.
Evidentment jo crec que ja el punt de partida és absolutament
erroni, absolutament erroni! Ja no entraré en les necessitats, amb
els recursos tècnics i humans que hem tengut per cobrir això.
No ho sé, no hi entraré perquè veig que a vostè no li interessa ni
tan sols no ho valora.
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Vostè ha fet valoracions que són francament greus. Em parla
del debat. Del debat hem tengut les dues primeres espases
importants en aquesta discussió: el representant de l’STEI i el
representant dels docents; no és suficient aqueixa representació?
Més un opinador que estava en contra del TIL; no és suficient?
A l’altre costat hi havia un representant, només, de la
conselleria. No li pareix bé aquest debat?, troba vostè que està
manipulat? Troba vostè que les 157.000 que cercaven
informació en aquest debat són beneits i no saben diferenciar un
debat que està viciat d’un debat que és correcte? Troba que...,
això són dades, 157.000 persones, són beneits, estan mirant un
debat que està absolutament manipulat i que no..., això és el que
m’està dient. Vull pensar que no, per això les xifres són
importants.

Miri, la manifestació, a la manifestació li vàrem donar una
cobertura absolutament extraordinària, connexions, 6, 7 i a les
8.30 al nostre diari, Informatiu Vespre, no li sembla bé?
Aquesta manifestació, miri, vàrem donar les dades que ens
donava la Societat de Matemàtics de la Universitat, únicament
i exclusivament, fins que vàrem donar les dades de Delegació
del Govern. Vàrem posar en mans d’un grup que donava una
informació que beneficiava els convocants sense contrastar,
sense contrastar, però no li interessa, aquesta dada no li
interessa, no li va bé, si hagués a l’inrevés, que nosaltres
haguéssim donat les dades de la Delegació del Govern en
comptes dels altres, probablement vostè tendria algun problema,
però no li interessa, m’està parlant de manipulació.

Per cert, la manifestació, sap qui ens ha felicitat per la
cobertura d’aquesta manifestació? Tele Madrid ens ha felicitat...

(Se senten rialles de fons)

...però sap qui?, sap qui de Tele Madrid? UGT de Tele Madrid,
UGT de Tele Madrid!, ara ja pot riure, UGT de Tele Madrid.
Per tant, alguna cosa hem fet bé, alguna cosa hem fet bé.

Em fan molta gràcia les seves valoracions que, torn a dir, no
són més que valoracions i bé, ja fa tot un paquet de tot el
seguiment que fins i tot a dia d’avui encara el feim, bé, i es
queda amb dues, tres qüestions que bé, que a vostè li interessa
destacar, bé, ha fet ús d’això, bé idò fantàstic, però jo li dic que
no, perquè jo tenc les dades i jo m’he molestat a mirar tots els
informatius, 38 informatius hem obert amb aquesta notícia
durant tres setmanes, a dia d’avui encara donam veu als afectats,
a dia d’avui encara hi ha el Sr. Caldentey donant explicacions
a la nostra ràdio, IB3 Ràdio, per tant, no em parli de
manipulació, no em parli de manipulació. 

Jo no pos com escut humà els nostres treballadors, l’únic
que dic és que estic amb ells, no els don la responsabilitat de
cobrir això, jo això no ho he fet, el que passa és que a vostès els
agrada moure els arguments.

Jo això no ho estic fent, estic defensant la feina que s’ha fet
en aquesta casa, absolutament professional i transparent, podem
cometre errors, és clar que podem cometre errors, bé, i nosaltres
tenim la nostra discussió interna amb professionals per corregir-
los, però aquesta autocrítica ..., quan la fan vostès? És que no
feim res bé per a vostès, no feim res bé per a vostès.

Per tant, crec que la seva crítica està mancada d’una
credibilitat brutal i absoluta i que sempre o quasi sempre, en les
99,9% de les possibilitats, jo les podré contrarestar amb dades.
Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 10519/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a tractament del conflicte educatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz, para formular la cuarta pregunta, RGE
núm. 10519/13, relativa a tratamiento del conflicto educativo,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario MÉS Sr. David
Abril i Hervás. Tiene la palabra, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia. Diputats, diputades, director, dins aquesta deriva
dels darrers temps d’IB 3 un dels temes més qüestionats -i
n’acabam de parlar- ha estat el tractament de la vaga i en
general el conflicte educatiu afavorint en opinió d’aquest grup,
totalment, una de les parts, la governamental, enfrontada als
grups de la comunitat educativa.

La nostra pregunta és una pregunta matriu que conté moltes
altres preguntes, que si vostè fos capaç de contestar-me, encara
que fos a un parell, m’abstendria de demanar la seva dimissió i
la de tot el seu equip pel que consideram que ha estat un
tractament informatiu infumable dels servei públic de
radiotelevisió.

No són preguntes de les quals tenguem l’autoria exclusiva,
són preguntes que també els fa la gent a través de les xarxes,
són preguntes que es fa la gent a través de diferents canals i que
també haurien de fer servir com a indicador de si realment pensa
que està...o està tan convençut com sembla que estan fent les
coses bé.

Començaré per la televisió tot i que algunes de les preguntes
que li plantejaré són intercanviables, respecte de la ràdio també.

Primera: com valora que la primera (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, usted ha formulado una pregunta por escrito.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És una pregunta que conté moltes preguntes perquè és sobre
el conflicte educatiu.
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EL SR. PRESIDENT:

No, no, usted ha formulado una pregunta que és ¿Qué
valoración hace del tratamiento del conflicto educativo el Ente
Público de Radiotelevisión de les Illes Balears?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, és clar i jo ara l’ilAlustraré, bé, si vol si llev els
interrogants i li dic... tot aquest temps, descompti-me’l.

EL SR. PRESIDENT:

Cíñase a la pregunta, por favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tot aquest temps descompti-me’l, president.

EL SR. PRESIDENT:

Cíñase a la pregunta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com valora que a la primera de les concentracions o
manifestacions de davant el Consolat, se li dedicàs menys temps
als informatius que a la de dia 30 de fa dos diumenges, la de
Kovacs i companyia, en la qual vàrem obrir els informatius de
dia 6 d’octubre?

Quins criteris segueixen per identificar aquesta darrera com
a una manifestació d’intelAlectuals tal i com la varen tractar els
serveis informatius?, que el 29S dedicassin 22 minuts -jo sí que
els he vist els informatius, quasi tots, premiats amb la millor
audiència dels darrers temps per cert-, i el dia 30S, un dia
després de la manifestació més gran de la història de les Illes
Balears -petit detall- no es donàs la notícia fins al minut 40?

Per què utilitzaren l’enquesta del passat 6 d’octubre del diari
Última Hora per dir que la majoria de la gent que està a favor
del trilingüisme està a favor del TIL, com a informació
objectiva?

Com valora que no hagin fet ni una sola entrevista, no talls
de veu, entrevistes, a cap responsable sindical ni de l’Assemblea
de Docents ni de la COAPA o cap de les FAPA de les diferents
illes i sí en canvi a associacions o grupuscles que representen
minories radicals com el Círculo o l’Associació familiar de
Balears?

Per què no cobriren l’assemblea de la FAPA de Mallorca en
centenars de pares i mares i en canvi sí cobreixen altres
“xorrades”?, em referesc al passat 5 d’octubre.

Que la veu dels pares i les famílies més representatives
tampoc no fos present el dia del debat, que també ha comentat
la Sra. Costa?

Que aquest hagi estat l’únic programa especial de la cadena
pública que afecta una qüestió pública i de primer ordre, quan
ha durat tres setmanes i no hi ha hagut res semblant a la història
recent de les Illes Balears?

Que en la tertúlia moderada pel Sr. Joan Frontera sobre la
LOMCE la setmana passada i que té a veure també amb el
conflicte educatiu totes les veus fossin a favor d’una llei que té
en contra tot l’arc parlamentari llevat del Partit Popular i a tots
els representants de la comunitat educativa en l’àmbit de
l’Estat?

Que manipulin la informació amb reportatges tergiversats,
com el que es va emetre sobre el colAlegi Sant Josep Obrer, en
què es donava a entendre que el que feien les seccions europees,
que fa 14 anys que funcionen en aquest centres sota diferents
paraigües, era el mateix que el TIL i no només no es rectificàs
a petició dels professors, sinó que... i no es va emetre aquesta
protesta?

Que la mateixa inspecció -com li diu avui el Diario de
Mallorca, “los informativos de IB3 dan pista a los
inspectores”- utilitza aquestes informacions manipulades per
intervenir escoles, com ha passat ja amb el colAlegi Joan Veny
i Clar de Campos?

Si és normal, li sembla normal que es dediquin 40 minuts
seguits d’informatiu, crec que no ho han fet en cap altre tema,
a les celebracions del 12 d’octubre, dia de la Hispanitat, deu
vegades més del que han dedicat de mitjana al tractament del
conflicte informatiu, el passat 12 d’octubre?

I sobre la ràdio, li sembla tolerable que el programa de
màxima audiència matinal que és El Faristol marqui una línia
política absolutament decantada a favor del Govern i dels seus
postulats fins al punt de fer el ridícul i indignar moltíssima
gent?

Comparteix afirmacions que es fan en aquest programa en
què es juga a la confusió entre opinió, informació de l’ens
públic i de l’esmentat programa com són, per exemple, fa un
parell de setmanes, que bé, que el Sr. Miquel Barceló, la família
de Joan Miró donin obres per a la caixa de resistència, però és
clar, hi ha gent que passa gana, si no podrien fer altres coses
aquests senyors, no?

O que s’entrevisti, la primera valoració oficial que fa el
Govern, el vicepresident Gómez l’endemà al matí de la
manifestació de dia 29 i davant una valoració oficial del Govern
que diu que la valoració del Govern és que la manifestació ha
estat pacífica i constitucional, la periodista del programa afirmi,
per reforçar els pocs llums del vicepresident, que la
manifestació era política, no?, si això li sembla que és una
entrevista objectiva i professional?

Si li sembla normal que a les tertúlies s’interrompi per part
del responsable del programa al representant del partit de
l’oposició...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha agotado su plazo de tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig acabant, s’interrompi als tertulians del partit de
l’oposició per reforçar els arguments que els mateixos
representants del PP són incapaços de defensar?

Bé, podria seguir així amb cinquanta mil preguntes, jo faig
seguiment dels programes, tant de ràdio com de televisió, ja li
dic que si fos capaç de respondre’m dues o tres preguntes
d’aquestes... I no m’agradaria acabar sense fer la darrera,
demanar-li si la propaganda del TIL que dóna la Radiotelevisió
pública és gratuïta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha agotado su tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...o si IB3 la cobra i què cobra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Para contestarle a la pregunta “¿qué
valoración hace del tratamiento del conflicto educativo el Ente
Público de Radiotelevisión de les Illes Balears?” tiene la palabra
el Sr. Ruiz i Rivero.

 EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Efectivament, haurem de parlar de la pregunta que és quina
valoració fa del tractament del conflicte educatiu a l’ens públic,
tot allò altre no.., evidentment, no sé si ha dit “xorrades” o no sé
què ha dit, però evidentment he de contestar allò que vostè em
demana. Normalment nosaltres no tractam amb “xorrades”, són
coses molt serioses que és el que ocupa la nostra responsabilitat.

Deixi’m fer una petita reflexió. Evidentment vostè ha
reflexionat tot el que vol, a les xarxes, demana ajuda i demana
que la gent fins i tot de manera privada li faci, li enviï preguntes
per demanar al director general, tot això està molt bé i cadascú
es prepara la seva feina així com vol, però li he de fer una
reflexió, Sr. Abril.

(Remor de veus)

És molt evident que per la seva responsabilitat vostè és una
part interessada en aquest debat, en aquest conflicte, molt
evident, vull dir, vostè s’ha posicionat públicament i crec que és
el que ha de fer el polític, vull dir, s’ha de significar, bé, en cas
de conflicte, per una de les dues parts, perquè tota la resta és
ambigüitat i bé, després les coses no queden clares, però vostè
s’ha posicionat molt clarament a favor d’una de les parts i també
m’ha de reconèixer que aquest posicionament tan clar resta certa
objectivitat al seu parer, li resta certa objectivitat, vull dir, al dia
a dia dels seus comentaris, quan acudeix els dimecres a la nostra
ràdio a opinar, quan no ens deixa un post-it allà i aquestes coses,

idò bé, deixa molt evident quina és la seva actitud i la seva
participació en aquest conflicte, jo no, aquest equip no. Aquest
equip ha de fer feina, punt, punt, no es pot posicionar ni a favor
d’uns ni a favor dels altres, hem de fer feina, podem cometre
errors com ja he dit anteriorment, però hem de fer la nostra feina
de professionals.

A partir d’aquí, vostè m’ha tret casos concrets, supòs que de
gent que li ho ha enviat, perquè aquell dia el càmera em va
mirar malament, no va cobrir, va tallar, no sé què... miri,
escolti’m, 38 informatius, hem obert amb aquesta notícia 38
informatius, més que res perquè, no sé si ho ha dit, és probable,
és probable que ho hagi dit que després silenciamos a los que
tienen cosas que decir, no silenciamos nada.

Hem obert 38 informatius amb aquest tema durant aquestes
tres setmanes, set hores d’informatius i connexions amb aquest
tema. Aquí tothom ha opinat, Sr. Abril, tothom ha opinat,
tothom que ha tengut cosa a dir, l’ha dita, sigui de la FAPA, de
l’STEI, el Sr. Aicar, el Sr. Barceló, tothom, el Sr. Baos, tothom.
A més fins a l’avorriment, tothom que ha volgut dir cosa, l’ha
dit. Aquí no s’ha censurat ni s’ha manipulat absolutament res.

Evidentment, per un costat i pels altres també, trob que és
lògic, no?, és lògic que els autors del TIL es pronunciïn també,
supòs que això no li semblarà malament.

Torn a insistir, no només als sindicats o a l’Assemblea de
Docents, hem anat a les escoles, als instituts, hem anat als
pobles, hem anat a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a
Formentera, tothom ha tengut la possibilitat de decidir el què.
Per tant, no em digui que feim no sé o no sé què més perquè
amb la tirallonga de preguntes jo ja, francament, a la tercera ja
he desconnectat, vull dir... perquè ja veia el que hi havia, per
tant, ens centram en el que ens centram.

Torn a insistir, allò del debat, un exercici de transparència
absolutament brutal en què tothom ha pogut explicar el que ha
volgut explicar. 

Està bé que em parli que això és una opinió, almenys ho ha
avançat al principi, bé, idò ho deixam aquí, a la capsa
d’opinions i fantàstic, és a dir, hem actuat amb criteris
absolutament professionals. Ho deia, la Societat de
matemàtiques va ser la que ens va donar les dades, sense esperar
nosaltres que fos Delegació del Govern la que donàs les altres,
ja fèiem pràcticament oficials aquestes. A la primera
manifestació, a les dues hores ja de començar la vaga, a partir
de les vuit, perquè entenc que és l’hora en què comença la vaga
perquè és l’hora en què obrin els colAlegis, nosaltres ja donàvem
les dades de seguiment de la vaga en boca dels representants de
l’STEI, Sr. Abril, i això vostè no ho comenta perquè no li
interessa, vull dir, pràcticament des de la ràdio vàrem fer
oficials unes dades, oficiosas, unes dades que ens va donar el
senyor de l’STEI, el Sr. Caldentey, i fins que no hi va haver
unes dades de la Conselleria d’Educació vàrem donar per bones
aquestes. 
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Si això hagués estat a l’inrevés, no sé què m’hauria dit vostè.
És que no sé què m’hauria dit vostè, ben igual que la
manifestació, si haguéssim aturat la xifra aquesta que ens
donava la Societat de matemàtiques esperant les de Delegació,
no sé què ens haguessin dit, però això són qüestions importants,
a les quals vostè no fa referència, és que no hi fa referència.

Torn a insistir, a la ràdio durant la manifestació sis
connexions, connexions, aquí no hi ha valoracions, connexions
per veure què estava passant allà, cada hora, cada hora al
butlletins informatius, informació d’aquest tema, fins i tot a dia
d’avui. Ja li ho he dit, el Sr. Caldentey estava escassos minuts
donant explicacions a la radio. No em parli ni censura ni de
manipulació i que aquest no s’ha fet no sé què ni no sé què més.

Aquí, les dades són molt clares, és clar, podem qüestionar
també la capacitat de l’audiència per distingir...

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo, Sr. Ruiz.

 EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

...si està sent manipulada o no, però crec que en aquest cas no és
així. En qualsevol cas, les seves impressions no s’aguanten, les
nostres dades són les que avalen la nostra feina que, torn a
insistir, ha estat extraordinàriament professional. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

5) Pregunta RGE núm. 10594/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència a la xarxa d'IB3 TV i IB3
Ràdio.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la cinquena pregunta RGE núm. 10594/13,
relativa a la presència a la xarxa d’IB3 Televisió i d’IB3 Ràdio,
intervé el diputat del grup popular Carlos Luís Veramendi i
Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Director General de IB3 y parte del equipo directivo que le
acompaña, como ya dije en una pregunta que efectué
anteriormente la apuesta por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación es una clara necesidad en una
sociedad moderna como es el caso de la nuestra. Esta necesidad
viene por una cada vez mayor reclamación social. Esta sociedad
quiere el máximo de información rápida y actualizada, además
de la intercomunicación entre partes como se produce con las
llamadas redes sociales, tan en auge ahora. Ante esta creciente

demanda un medio de comunicación público moderno como es
el grupo IB3, tanto televisión como radio, ha apostado por ello.

En su momento, como ya he dicho al principio, ya efectué
una pregunta en relación a la evolución del número de visitantes
de la página web de IB3, con tan buenos resultados como usted
nos manifestó, tanto con la llamada información corporativa
como con los programas a la carta, pero esta fuerte apuesta por
las nuevas formas de la información y la comunicación por
parte de IB3 abarca también las citadas redes sociales como así
ha puesto en marcha. IB3 no queda atrás con los actuales
responsables apostando por todo ello, apostando por la
polaridad. 

Ante estos nuevos tiempos y su forma de distribución de los
contenidos donde los usuarios interactúan con el medio de
comunicación pública es importante y necesario conocer y hacer
un seguimiento de su grado de utilización y por tanto su grado
de aceptación entre el público en general, siendo un foro
adecuado esta comisión parlamentaria de control de seguimiento
parlamentario donde se da cuenta.

Por todo ello, Sr. Ruiz, director general del ente público IB3
le formulo la siguiente pregunta en esta comisión: ¿cuál es la
evolución que está teniendo la presencia en la red tanto en
relación a IB3 Televisión como en IB3 Radio desde el año 2011
hasta septiembre de 2013?

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Director.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Diputado, efectivamente
los datos de seguimiento en la red, normalmente no reclaman
nuestra atención, estamos más centrados en los datos que nos
pueden dar los seguimientos diarios de nuestras audiencias en
televisión o las oleadas trimestrales que puede ofrecernos el
EGM de nuestra radio tratando éstos como fundamentales en la
toma de decisiones.

Es verdad que dejamos un poquito al margen los datos de
seguimiento que tiene, entiendo que IB3 Radio e IB3
Televisión, supongo que otras instituciones también porque
puede ser una cuestión generalizada, el seguimiento que ofrecen
las redes sociales de toda la actividad que generamos
precisamente en internet.
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A partir de ahí, sí que es cierto que queremos poner un
poquito de luz en este asunto especialmente en la plataforma
que se creo en 2011 a la carta, es fundamental, la pestañita de la
carta para nosotros es fundamental porque nos guía en el acierto
o no de lo que estamos haciendo. Insisto que en descargas que
se hicieron de vídeo llevamos acumuladas prácticamente 8.800,
mientras que de audio algo parecido, entorno a las 8.300 horas
de audio de nuestra radio. Eso supone una consulta de
prácticamente 53.000 visitantes en lo que va de mes y eso al
final es un incremento prácticamente el 78% respecto al año
pasado.

Insisto, en 2011 se produce un punto de inflexión, yo no
estaba, es una decisión de otro, acertada -de otro-, y se incluye
la opción del servicio a la carta y bueno, a la vez coincide con
la actualización de nuestra página web, la modernización, un
poquito una imagen más actualizada y atractiva, bueno, en
definitiva, planean... viene a configurar lo que es el conjunto de
nuestra aportación a la red social a día de hoy.

Le doy algunos datos de esas visitas, a parte de lo del
Facebook y Twitter porque también son importantes en ese
análisis que pretendo ofrecerles, decirles que Twitter en IB3
tenemos tres cuentas; la de IB3 Notícias, tiene 6.857 seguidores;
la de IB3 Televisión, 2.513 seguidores; la de IB3 Radio, 971
seguidores i la de IB3 Sport, 3.342 seguidores, mientras que en
Facebook la de noticias cuenta con prácticamente 4.300
seguidores; 7.100 para IB3 Televisión; IB3 Radio, 2.574; IB3
Sports, 3.342. Como pueden ver, cifras muy respetables.

En cualquier caso el dato del servicio que prestamos a la
carta, el mes anterior como les decía en 53.000 visitas, mientras
que actualmente estamos en torno a las 58.000, es
absolutamente importante para nosotros. El consumo de
televisión se puede hacer de una forma pasiva en el salón de
casa o donde sea, bueno, ¿ qué tenemos?, zapeamos,
encontramos un programa que nos gusta y nos quedamos, pero
la actitud proactiva de ir a buscar un programa dentro de
internet, en la plataforma que sea, ordenador, ipad, teléfono, lo
que sea, muestra un interés especial que es el que a nosotros nos
mueve. Por eso la diferencia de datos con respecto al año
pasado nos interesa muchísimo, estábamos en 53.000, como
decía, en comparación a los 33.000 como media mensual del
año pasado para nosotros es una cifra absolutamente respetuosa
y que nos va guiando en el acierto de nuestros programas.

Visitas en nuestra página web. Comentarles que estamos
entorno a los 153.000 visitantes mientras que en el mes anterior
teníamos 120.000 aproximadamente, estando la media mensual
del año 2012 en 128.000 prácticamente y la del 2011 en
112.000. Como ven ustedes es una evolución más que
satisfactoria, probablemente se podrían hacer muchas más cosas
y éste el interés que a nosotros nos mueve, pero en cualquier
caso, destacar la cifra del consumo a la carta, del uso del
servicio a la carta, que para nosotros nos marca lo que tienen
que ser los programas de mayor consumo en nuestra televisión.

Gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

6) Pregunta RGE núm. 10602/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a futur dels mitjans audiovisuals públics a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la sexta pregunta RGE núm. 10602/13,
relativa al futuro de los medios audiovisuales públicos en las
Islas Baleares, interviene el diputado del Grupo Parlamentario
Socialista Sr. Damià Borràs. Tiene la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Director, benvingut al Parlament,
temple de la paraula, és a dir, la casa de les parole, parole,
parole.

El passat mes d’abril vostè va donar una conferència al
Centre d’Ensenyament Superior Alberto Jiménez, titulada El
futur dels mitjans audiovisuals públics de Balears. Segons les
cròniques, vostè va defensar IB3 com a servei públic essencial,
va reconèixer que IB3 havia nascut per voluntat política, s’entén
que voluntat polític del president Matas, l’innombrable i tots
sabem què entenia l’innombrable president per voluntat política:
hágase, que em convé. I vostè també va reconèixer l’escassa
acceptació social d’IB3 en aquella conferència.

Si el mes d’abril vostè reconeixia l’escassa acceptació social
d’IB3, amb tot el que ha plogut després, com veu el futur dels
mitjans públics audiovisuals a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputat, tanta sort que vostè no
és periodista, perquè la perversió que ha fet de la meva
intervenció ha estat una cosa extraordinària. S’ha de precisar el
que es diu. Evidentment jo vaig dir que quan va néixer i en el
desenvolupament dels esdeveniments, l’acceptació social d’IB3
era més bé escassa. Jo no vaig dir en cap moment que era a dia
d’avui. S’ha de ser molt pulcre sobre com es diuen les coses.

Clar que era una voluntat política, d’on neix la televisió
pública? Neix de la voluntat política de qui governa en aquell
moment. És que diu obvietats. Evidentment això són les arrels
de totes les televisions públiques, autonòmiques o estatals,
d’una voluntat política. Això és molt evident. 
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A la seva pregunta em demana sobre el futur dels mitjans
audiovisuals, supòs que no m’està demanant pel centre
territorial de Televisió Espanyola, ni les ràdios locals, sobre
IB3. És d’IB3 d’allò que hem de parlar. Per tant, precisi més les
seves preguntes també.

A partir d’aquí, vostè s’acollirà a aquesta intervenció, en
aquella intervenció el que vaig fer va ser un repàs d’inici
d’aquesta casa, fins a dia d’avui i l’evolució té el que té. Hi ha
coses que no se poden amagar, Sr. Diputat. I jo en aquella
conferència, efectivament, les vaig intentar esbrinar poc a poc
a totes i cadascuna.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Per açò li ho demanava, perquè ens ho
expliqui, perquè aquí som a una comissió de control, i
teòricament nosaltres hem de controlar IB3 i vostè és el
director.

Miri, per a molta gent l’artista plàstic més important del
segle XXI arreu del món, es diu Miquel, arreu del món excepte
a ca seva, a IB3, moltes vegades és citat com a Miguel Barceló.
El Sr. Miquel Barceló que quan exposa en el museu més
important d’Estats Units es diu “Miquel”, a IB3 es diu “Miguel”
massa vegades. Vigili-ho, açò és important, és la funció...

Com vol que tengui acceptació social, Sr. Director IB3, una
televisió i una ràdio pública que reflecteixen la realitat social de
la comunitat, a la qual diuen servir?, perquè si els ciutadans hem
volgut saber realment què passava aquests dos darrers mesos,
hem hagut de sintonitzar emissores públiques i també no
públiques de fora de la comunitat, hem hagut de sintonitzar dials
que precisament no eren els d’IB3. Vostè ens donarà moltes
xifres, però la realitat social és que la informació d’IB3 no
respon a la realitat social. Evidentment és la meva opinió, vostè
té la seva, i la de molts de ciutadans de les Illes Balears.

La selecció de tertulians i opinadors que han fet ha estat
espectacular, tots tallats pel mateix patró ideològic i partidari.
Tots clons i algun clown, fins i tot han tingut alguna versió
parlamentària del Pare Apeles. És a dir, tots tallats pel mateix
patró.

Com pot tenir acceptació social una televisió i ràdio
públiques en una comunitat allà on el partit que la va fer néixer,
per voluntat política, no desenvolupa la Llei del consell
audiovisual, sinó que al contrari, entrega via Llei del sector
audiovisual tota la capacitat de control de la ràdio i la televisió
al Govern del qual fins ara, legalment i formalment, era
independent, perquè evidentment la Llei del sector audiovisual
fa açò, despulla el consell audiovisual i entrega a la Conselleria
de Presidència tot el control de la televisió.

Per açò vostè, precisament, perquè ara la Conselleria de
Presidència controla IB3, no el Consell Audiovisual, com (...)
ha constituït aquest Govern, no és responsabilitat seva, però sí
del Govern que va proposar vostè, per açò vostè ha acceptat

admetre i gratis a més, un pamflet publicitari on s’afirma: “El
Govern de les Illes Balears creu en el Tractament Integral de
Llengües”. Diu açò textualment, si no, podem admetre l’anunci
televisió que està penjat a la seva web. “El Govern creu”, és a
dir, vostè emet opinió política, no informació institucional,
opinió política. Açò no és informació institucional, açò és
opinió de part, opinió política del Govern, però és opinió
política. 

Si hi hagués un consell audiovisual constituït i professional,
vostè no hauria pogut emetre aquest anunci. Llei 7/2010,
general de la comunicació audiovisual, article 18.6, “está
prohibida la comunicación comercial de naturaleza política,
salvo en los supuestos previstos por la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de régimen electoral general”. No sé si vostè ja
està en campanya electoral, crec que estan en campanya
electoral permanent, però en tot cas, una televisió pública no pot
emetre opinió política, gratuïta o no, en espais publicitaris,
perquè ho prohibeix la Llei general de comunicació audiovisual.
I si s’haguessin acceptat les esmenes que va fer el Grup
Socialista sobre la Llei de control audiovisual, ho diria també la
Llei del sector audiovisual de les Illes Balears, però en tot cas
no ho van acceptar, però hi ha la Llei general de comunicació
audiovisual que ho prohibeix.

“El Govern creu en el Tractament Integral de Llengües”,
exactament com es podria dir “el Govern creu que és bo que els
infants aprenguin macramé”. És opinió, no és informació
institucional...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, se le ha agotado el tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per tant, no es pot emetre. Vostè ha infringit la Llei general
de comunicació audiovisual i vostè evidentment hauria de retre
comptes de per què, i de franc emet aquestes opinions de part,
partidàries del Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Borràs. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Borràs. Només una
qüestió d’ordre, vostè ha fet referència a la Llei general de
comunicació audiovisual i em parla de publicitat comercial.
Supòs que sap distingir publicitat comercial de publicitat
institucional. M’està mesclant la normativa que regula la
comercial i m’està parlant després de publicitat institucional que
nosaltres sí o sí hem d’emetre. Per tant, faci el favor de distingir
una cosa d’una altra, més que res per no embullar la gent, són
conceptes distints.
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A partir d’aquí, em qued amb una història important Sr.
Diputat, vostè parla del futur i m’ajust ..., per cert, l’oposició al
Govern la faci al ple, jo no som govern, nosaltres som televisió
i el seu discurs és purament polític i d’oposició al govern, però
bé. A partir d’aquí, estic tranquil perquè vostè ja comença a
parlar de futur de la televisió i de la ràdio. Fa un any i mig no en
teníem, fa un any i mig no en teníem. Quan nosaltres vàrem
recollir aquesta institució, amb un deute de 80 milions d’euros,
amb uns proveïdors que no cobraven, amb una desorientació en
l’estratègia absolutament brutal, amb una situació financera que
pràcticament fregava la fallida, evidentment, no hi havia ningú
que apostàs un duro per aquesta casa, ningú, ni tan sols vostès,
absolutament ningú. Futur? No sabien què era futur. El més
aconsellable era, perquè a més havíem de conviure amb aquesta
història que vostè ha comentat aquí, del desprestigi i poca
acceptació social, havíem de conviure amb tot això i
evidentment allò que era més recomanable era tancar la televisió
i la ràdio.  

Hi va haver algú que hi va apostar, l’actual govern, una
direcció que s’hi va posar per superar aquest problema i ho hem
fet. I gràcies a això, vostè avui està parlant de futur, gràcies. Jo
supòs que això és un reconeixement a aquest equip. Per tant, li
he d’agrair el gest, que falta ens fa que algú ens estimi un
poquet.

A partir d’aquí, un futur dotat d’absolutament estabilitat.
Estam superant a grans passes el tema del deute. Estam
intentant equilibrar financerament, jo crec que d’aquí a molt poc
serà una realitat, les dues societats. Els treballadors ja saben que
hi ha una directriu molt concreta. Bé, normalitat en la nostra
feina, independentment dels crits que vostès facin de la societat,
que després en podem parlar.

Tot això ho hem fet superant un debat a nivell estatal sobre
quin model era el que havíem de seguir, gestió directa, indirecta,
de la Llei general de comunicació audiovisual que vostè ha
plantejat aquí, o colAlaboració públicoprivada. Nosaltres des del
primer moment gestió directa i vàrem dir per activa i per
passiva, jo em vaig cansar de dir-ho, algú de vostès dubtava,
però gestió directa. El debat de la privatització, també, tot això
ho hem superat. Hi va haver algú que se va atrevir fins i tot a
més, ja deia quina empresa se quedaria amb IB3. Res, zero, avui
està exactament igual que va un any i mig en aquest sentit.

Bé, tot això ho hem superat i econòmicament més o menys
jo crec que d’aquí a poc en sortirem, i ja tenim futur, això és
important, estabilitat a l’hora de projectar, de planificar i tenir
una televisió així com toca. A partir d’aquí, quin és el futur? El
primer que hem de fer és no trair els nostres principis, tots els
que diu la llei, però fonamentalment l’aposta han de ser dues,
proximitat i entitat. Amb això podem anar pràcticament (...),
amb rigor i disciplina. Evidentment és allò que estam intentant
aplicar nosaltres i una aposta important per a les nostres
productores, el sector audiovisual local. Ho hem de fer sí o sí
amb ells, el nostre èxit ha de ser el seu èxit i evidentment tots
els avantatges que pugui tenir IB3 Televisió i Ràdio han de ser
participades també per les nostres productores, pel nostre
colAlectiu de productors...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, ha agotado su turno de tiempo.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Cercam l’excelAlència i evidentment hi ha molt de recorregut
encara per fer, el tema d’aprofundir en els nostres informatius,
dinamització administrativa, l’audiència jove, parlar qualque
cosa d’anglès, sensibilitat. Tot això, però aquest és el futur
d’èxit i esperançador evidentment si ningú no ho espenya.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

7) Pregunta RGE núm. 10592/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords assolits amb el futbol.

Para formular la séptima pregunta, RGE núm. 10592/13,
relativa a acuerdos conseguidos en relación al fútbol, interviene
el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Jaime
Fernández. Tiene la palabra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Director General de IB3. En primer lugar desde el Grupo
Parlamentario Popular queremos valorar de forma positiva el
punto de inflexión que llevó a cabo el actual equipo directivo de
IB3 desde su llegada al ente de la radiotelevisión pública
autonómica.

Un cambio que se realizó es el que consistió en abandonar
la filosofía del dispendio económico que sólo consistía en gastar
ingentes cantidades de dinero en el pago de derechos deportivos,
en pro de una filosofía basada en la colaboración con equipos
deportivos de nuestras islas, en la que tanto el ente como los
equipos salen beneficiados. Por ello, Sr. Director, enhorabuena.

Entendemos que IB3 ha de tener esa función de servicio
público, que realice ese trabajo de difusión de los equipos
deportivos de categorías como segunda y tercera división, que
a la vez que se difunden sus partidos, se colabora con ellos. 

A raíz de esta nueva filosofía que se ha implantado en IB3,
desde el Grupo Parlamentario Popular le preguntamos que nos
diga ¿cuál es la propuesta de acuerdos alcanzados con el fútbol
de segunda y tercera división de nuestras islas?

Gracias, Sr. Presidente.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 15 / 17 d'octubre del 2013 285

 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sr. Fernández. Tiene la palabra, le contesta el Sr.
Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, la cuestión que usted plantea no es una cuestión
baladí. El pago de los derechos deportivos fue uno de los
grandes problemas que nos encontramos nada más entrar el
nuevo equipo directivo.

Nos encontramos ya sobre la mesa una deuda de 150.000
euros con la Federación de Fútbol de nuestra comunidad, por los
derechos de la tercera división. Evidentemente tuvimos que
saldar esa deuda, aún a sacrificio de otras cosas, era un
compromiso que adquirió la anterior dirección y evidentemente
en estas cosas hay que estar a la altura y corresponder.
Saldamos nuestra deuda con la federación, insisto, por ese
convenio de tercera división. Y fue a partir de ahí cuando
decidimos iniciar una nueva estrategia porque el pago de
derechos deportivos asfixiaba de una manera extraordinaria a
nuestra casa, no únicamente de fútbol, sino también el
baloncesto, la fórmula 1, las motos, ... 

Claro, ya por entrar en los campos de tercera tener que
pagar, revisamos esa situación y en la temporada siguiente la
12-13, puestos en contacto con la federación y su presidente
Miguel Bestard, que tengo que decir que en todo momento ha
sido capaz de entender nuestra situación y ha demostrado un
ánimo de absoluta colaboración y ha sido fundamental para
nuestro entendimiento con los clubes, bueno, puestos en
contacto con ellos, ya dejamos de maner a muy evidente nuestra
imposibilidad de pagar por los derechos de acudir a los campos
de tercera.

Se abrió un debate dentro del seno de la federación,
especialmente con los clubes de tercera y firmamos un primer
acuerdo, donde efectivamente nos dejaban el libre acceso a la
emisión de esos partidos, a cambio de unos espacios
publicitarios que poníamos a disposición de los distintos clubes,
a manera de compensar el sacrificio que podían hacer.

Tengo que decirle que el convenio fue extraordinariamente
bien, porque tuvimos la posibilidad en función de nuestra
agenda y nuestro calendario evidentemente y también de la
federación, de emitir todos aquellos partidos que
consideráramos de relevancia, con una audiencia muy digna, la
mayoría de ellos por encima de los 25.000 seguidores, que yo
creo que eso encaja evidentemente dentro de las obligaciones de
servicio público, e insistimos en que ese acuerdo se desarrollase
a lo largo de toda la temporada, insisto, con un éxito notable.

Fue un poquito más complicado la segunda B, los 4 equipos
que jugaban en segunda B, Constancia, Mallorca, Atlético
Baleares y Binissalem. Y buen, tuvimos alguna dificultad
porque no se acababa de aceptar el entendimiento con IB3, pero
bueno, aún así, algún que otro partido sí que fuimos capaces de
acordar con los distintos clubes.

A día de hoy, afortunadamente tanto la federación como los
clubes han entendido la virtud de que sus equipos salgan en
nuestra televisión y estén en nuestra radio. Y por unanimidad en
la asamblea de la federación, solicitaron de IB3 que se renovase
ese convenio. Fueron ellos mismos que pidieron renovarlo en
las mismas condiciones, porque necesitaban de la presencia de
sus clubes en nuestras pantallas y radios. Evidentemente
nosotros firmamos también encantados, porque es un acuerdo
que también nos interesa a nosotros, hablando de proximidad e
identidad, yo creo que con el deporte, especialmente en estas
categorías lo encontramos en grandes dosis, y efectivamente,
cerramos el acuerdo. Tengo que comentarla que este domingo
emitimos un partido del Constancia de segunda B, Constancia-
Lleida, con prácticamente 50.000 seguidores en nuestra
televisión. O sea, no es una cifra cualquiera.

Y digo ya segunda B, porque es cierto que tenemos
acordado con los dos clubes de segunda B un acuerdo similar
que con los de tercera, Constancia, Atlético Baleares están
colaborando con IB3 para la emisión de sus partidos, en función
de nuestras posibilidades y calendario, la emisión de sus
partidos tanto en nuestra radio como en nuestra televisión.

Como ven, un acuerdo que nace del consenso, un acuerdo
muy austero porque evidentemente nuestras posibilidades ya no
son las de hace unos años, pero un acuerdo que satisface a todas
las partes, sobre todo también a la afición, que ve como los
eventos deportivos de cierta notoriedad en nuestra comunidad,
la televisión autonómica es capaz de emitirlos para su consumo.

Por lo tanto, satisfacción absoluta y plena en estos convenios
firmados con la tercera y segunda B, donde el coste único es el
de la producción, no se pagan por derechos. Y yo quisiera
aprovechar también para desear una pronta mejora al presidente
de la federación, Miguel Bestard que está convaleciente de una
intervención, porque considero que su figura es clave en el
acuerdo llegado entre las partes, además de una manera
absolutamente desinteresada y con una colaboración absoluta.
Por eso desde aquí, quisiera hacerle ese pequeño
reconocimiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

8) Pregunta RGE núm. 10591/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències del mes de setembre.

La octava pregunta decae, como avisó el diputado, por la
ausencia por unos temas personales.
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9) Pregunta RGE núm. 10604/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a potenciar la presència de l'anglès.

Para formular la novena pregunta RGE núm. 10604/13,
relativa a potenciar la presencia del inglés, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet
i Bonet. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Muchas gracias Sr. Presidente, con su venia. Primer el
felicitaré per això del futbol, perquè no digui que mai no trobam
res ben fet. La veritat és que sí i aprofit també per desitjar una
ràpida recuperació al Sr. Bestard.

Després li diré que no es pot ofendre, Sr. Director, per allò
que li expressen aquests diputats, que són representants electes
del poble de les Illes Balears, que per això ens varen votar i ens
varen elegir els ciutadans, i a vostè en el sou li entra venir aquí
a escoltar i respondre les inquietuds que nosaltres expressam.
Aquesta és la realitat.

Dit això, aquesta comunitat autònoma, ja s’ha dit a diverses
intervencions que han precedit aquesta, du mesos ja parlant de
la importància de l’ensenyament de l’anglès i de la forma de
plantejar-ho. Allò que ha escollit el Govern és una fórmula de
plantejar-ho a través del trilingüisme, on s’equipara l’anglès a
les llengües cooficials de les Illes Balears, amb la consegüent
pèrdua d’espai d’aquestes dues llengües.

El Govern està tancat en la seva interpretació de com s’ha
d’impulsar aquest ensenyament en anglès, clarament ha
descartat potenciar el sistema de seccions europees que fa tants
d’anys que s’impulsava, tampoc els sistemes que potenciïn
l’ensenyament d’una assignatura de la llengua estrangera amb
més hores, sinó que ha optat per convertir l’anglès en una
llengua vehicular en el mateix percentatge que el castellà o el
català, de manera... això és el trilingüisme, tal com l’interpreta
el Govern.

S’han dit grans frases, grans afirmacions sobre aquest
trilingüisme, en citarem algunes del president Bauzá, perquè a
vegades citat el president no val la pena esmentar afirmacions
més rotundes de ningú més amb aquesta història, que és un tema
que el president s’ha agafat molt personalment a pesar de no
haver participat en res a les negociacions, sinó haver-les
mirades des de la barrera. Deia el president, “apostamos por el
trilingüismo y por el plurilingüismo para garantizar la
competitividad futura de nuestros hijos”. No em diguin que no
és una afirmació rotunda i contundent. “El trilingüismo es
fundamental para las próximas generaciones”, o algun
missatge que va tenir molt d’èxit en el seu twitter, deia, que és
fonamental per al futur de les properes generacions el domini de
les nostres dues llengües i de l’anglès. Afirmacions amb les
quals tothom estaria d’acord, perquè hem de deixar clar una
vegada més que no estam d’acord en la manera com pretén fer-
ho el Govern, nosaltres i bona part de la comunitat educativa,
per no dir tota, i bona part dels pares, com es va veure.

Per implantar aquest sistema el Govern ha optat per no
escoltar ningú, ni docents, ni pares, ni experts ni la Universitat
de les Illes Balears ni les més de 100.000 persones que varen
sortir al carrer i que també, com vostè ens ha dit, va cobrir IB3.
Tal és la força de la fe dins el Partit Popular, fe en el TIL, que,
com ha explicat molt bé el Sr. Borràs, els du a fer els anuncis no
dient que el TIL és bo sinó dient que creuen en el TIL, que és
una nova versió del credo. 

Per altra banda, la televisió ha demostrat que és un important
element per afavorir l’aprenentatge de llengües estrangeres. Jo
només posaré un exemple, fa alguns mesos o un temps Televisió
Espanyola va llançar Let’s Clan, supòs que el coneix, en el seu
canal temàtic infantil per fomentar l’aprenentatge de l’anglès
amb colAlaboració amb el British Council, per tant, per afavorir
l’ensenyament de l’anglès o l’aprenentatge de l’anglès entre els
més petits, fins i tot complementant l’emissió de programes en
anglès o que es poden veure en dual, en anglès o en espanyol,
amb fitxes que poden explicar gramàtica, vocabulari a l’abast de
pares, mestres i nins.

Per tant, si tan important és l’anglès pensam que donada la
fe que el Partit Popular ha posat en el futur del nostre país a
través de l’anglès i en el sistema trilingüe, la pregunta que ens
feim i la reflexió que li trametem aquí, i esperam les respostes,
és, per què no apliquen estrictament un trilingüisme a la
programació de ficció d’IB3 Televisió? Entenc que aplicar
trilingüisme als informatius seria un poc complex, però crec que
augmentar la programació educativa, inexistent, o la infantil,
molt minsa, podria donar cabuda a aquest 30% de català, 30%
de castellà i 30% d’anglès almenys a allò que és ficció. Pens que
seria un complement ideal en aquesta fe en l’ensenyament de
l’anglès i en el TIL que ha expressat el Partit Popular, el Govern
i la gent, aquesta gent que s’ha manifestat.

La pregunta és senzill, ho pensen fer?, pensen potenciar la
presència de l’anglès a IB3 Televisió?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz y Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, està bé la
seva exposició perquè vostè mateix ha justificat que
efectivament el Govern fa el que ha de fer i IB3 fa el que ha de
fer. Si aquí deien que nosaltres estam sempre corresponent al
que ens demana el Govern, bé, aquí vostè mateix ha explicat un
clar cas que no és així, que no és així.

A partir d’aquí, jo puc compartir la seva voluntat i clar que
sí, clar que sí, nosaltres és veritat que tenim programació en
anglès, molt tímidament, és cert que és molt tímidament,
nosaltres tenim, supòs que vostè ho sap, dibuixos el matí a partir



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 15 / 17 d'octubre del 2013 287

 

de les vuit i quart en anglès, supòs que ho sap, i si no jo li dic,
cada dia a les vuit i quart tenim dibuixos en angles...bé, estic
content. A partir d’aquí, també la nostra producció (...), les
pelAlícules estan emeses en sistema dual, vull dir, evidentment,
quan estan en anglès la gent hi pot accedir a la versió original,
són circumstàncies que també s’han de mencionar aquí i que,
bé, són importants que es comentin. 

És cert que la nostra cara infantil amb Maria Bimbolles
qualque coseta fa en aquest sentit, un poquet de vocabulari,
expressions, però bé, jo puc coincidir amb vostè que això no és
suficient, puc coincidir amb vostè que això no és suficient.
Nosaltres hem de fugir, sent una televisió i una ràdio
autonòmiques, hem de fugir de localismes, evidentment hem de
tenir una projecció un poc més universal i no negar la realitat de
les coses, vull dir, que tot avança amb el coneixement de
l’anglès. 

Clar, tenim els recursos limitats i unes possibilitats
limitades, tenim altres prioritats abans que això, sense oblidar
que efectivament puc coincidir amb vostè que això és
absolutament necessari, però hem d’anar de la mà amb les
nostres possibilitats. Sí que és cert que tenim idees, que tenim
projectes que encara no es convertiran en realitat, però bé, vostè
podrà visualitzar que la nostra voluntat és millorar en aquest
sentit. 

Efectivament, li volem donar més participació a Maria
Bimbolles en el públic infantil de la nostra audiència perquè
tenguin coneixement de la nostra sensibilitat. Estam també
projectant, ja veurem, un possible concurs dedicat a l’audiència
juvenil, en aquest cas, de preguntes i respostes on l’anglès té un
paper important juntament amb el català i amb els seus
subtítols, a veure si som capaços de traduir això en un projecte
real, però, en definitiva, l’aposta per l’anglès, que estic content
que vostè la pugui posar damunt la taula, perquè també és cert
que jo li deman aquí, li solAlicit que si té qualque projecte seria
benvingut perquè totes les idees que puguin regir aquesta
televisió, independentment del grup polític d’on vengui, poden
ser ben considerades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr. Bonet
por el breve plazo de tiempo que le queda, muy poquito le
queda. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

Em bastarà poc. Li dic com a usuari de Little Bird, la veritat
és que el coneixem això i pensam que s’ha d’ampliar. 

Vostè m’ha dit que IB3 i Govern pensen diferent, que aquest
és un exemple. Clar, IB3 parteix de la idea que ja va eliminar el
català del sistema dual a la programació de ficció i el Govern
elimina una part del català a través del TIL, el resultat és el
mateix, pensen diferent? Per diferents camins arriben al mateix
lloc...

EL SR. PRESIDENT:

Se le ha agotado, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

No, no en necessit més president perquè és molt evident la
conclusió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz y Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Només dir que probablement només pretendrà més temps
per fer oposició al Govern que és el que ha de fer, és a dir, aquí
hem de tractar del que hem de tractar i poca cosa més. Vull
tornar a insistir, l’aposta és compartida amb vostè, l’interès és
compartit amb vostè, m’agradaria que qualque projecte que tal
vegada és interessant i el podríem treure ens ho faci arribar. En
qualsevol cas, és dins les nostres intencions encetar aquest camí,
ja veurem quin és el resultat, torn a insistir, al comprovar
l’execució d’altres prioritats ja veurem si tenim la possibilitat
d’enfonsar-nos dins aquest projecte de potenciació i de
promoció de l’anglès i, evidentment, això sí dir-li-ho molt clar,
que fonamentalment estarà dirigit a la població més jove de la
nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

10) Pregunta RGE núm. 10593/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reestructuració del grup IB3.

La décima pregunta, RGE núm. 10593/13 decae por los
mismos motivos antes expuestos.

11) Pregunta RGE núm. 10605/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguiment fet per IB3 Ràdio i Televisió de la vaga
indefinida de docents.

Para formular la decimoprimera pregunta RGE núm.
10605/13, relativa a seguimiento hecho por IB3 Radiotelevisión
de la huelga indefinida de docentes, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Cosme Bonet i Bonet. Tiene
la palabra. 
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EL SR. BONET I BONET:

Sí, gràcies, president. Bé, lament que aquest sigui un tema
recurrent. De totes maneres, abans d’entrar en el tema li
comentaré, la primera proposició no de llei que aquest diputat
va tenir l’honor de defensar a una comissió d’aquest parlament
precisament es referia a programació infantil en anglès a IB3,
l’aplicació d’aquella idea que va proposar aquest grup que, com
veu, ja ha fet propostes amb relació a la televisió pública i amb
relació a l’anglès abans que s’inventàs el trilingüisme, de
moment, no ha fructificat molt.

Bé, com dèiem, aquesta és una pregunta que ha estat
recurrent durant aquesta comissió, per motius evidents, perquè
ha estat el tema que ha marcat la nostra societat, no només des
d’un punt de vista informatiu i no només des d’un punt de vista
polític sinó àmpliament des d’un punt de vista social que ha
implicat un debat que ha anat, crec que no es devia haver
debatut mai a la història tant sobre educació en aquesta
comunitat autònoma, i per ventura a cap altra d’Espanya perquè
molts de focus d’atenció s’han centrat en la nostra comunitat
autònoma durant aquest temps. 

I aquesta pregunta ve motivada no per paraules, paraules,
paraules sinó per fets, fets, fets, realitats que vostè no vol veure,
vostè o el Partit Popular, vostè, que és qui ha respost aquí. Jo no
reivindicaré la veu de la majoria silenciosa a la qual són tan
aficionats alguns companys seus de partit, això ho fan vostès, jo
esmentaré qui fa saber la seva opinió, perquè hem de deduir que
qui no la fa saber és perquè... vostès dedueixen sempre que
estan d’acord amb vostès, nosaltres podríem deduir exactament
el contrari, i així ho aplicam a la quantitat de gent que miren els
debats, que són un gran èxits. Crec que és un argument el de la
majoria silenciosa que precisament a vostè no li interessa el més
mínim.

El Sindicat de periodistes, en una data ja llunyana, com el 19
de setembre, es veia obligat a denunciar, com ja vàrem esmentar
a una comissió anterior, que IB3 no compleix la funció de servei
públic a la vaga de l’ensenyament, i deia, citaré literalment,
denuncia la mala praxi en la cobertura informativa que va fer
IB3 Ràdio, concretament, el primer dia de vaga de
l’ensenyament. No m’hi esplaiaré perquè ja ha sortit aquest
tema i en concret la participació d’IB3 Ràdio que ha estat
bastant desafortunada pel que hem pogut veure durant aquest
procés.

Les protestes han estat enceses d’usuaris a través de xarxes
socials, perquè vivim en un món on la gent s’expressa. La
irritació amb la cobertura que feia IB3 va fer que l’Assemblea
de Docents, amb bon criteri i en un exercici de responsabilitat,
sortís -i escolti bé el que li dic-, l’Assemblea de Docents va
sortir dia 21 de setembre a defensar els periodistes d’IB3, ho dic
perquè a vegades demonitzam segons què. Cit literalment un
paràgraf del comunicat que va fer l’Assemblea de Docents: “és
veritat que no estam contents amb la cobertura que està fent un
mitjà públic com IB3, però en la seva línia editorial poc tenen
a veure els periodistes que ens atenen en les nostres
concentracions i en les nostres assemblees, el tracte dels quals
és sempre molt atent i agradable”. Per tant, coincidim tots en
valorar la feina dels periodistes, però no en la línia informativa.

No relatarem més fets, aquesta és la realitat que motiva la
nostra pregunta, i jo li demanaria, Sr. Ruiz, ha fet autocrítica?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Cada dia feim
autocrítica, cada dia, això li ho puc assegurar i corregim coses
i milloram unes altres. Però bé, a mi el que em preocupa de la
seva pregunta és, Sr. Diputat, que vostè molt alegrement
s’arroga la representativitat de la societat civil, sí, sí, sí. Diu
“criticat des de la societat civil”, què és la societat civil?, la que
es dirigeix a vostè?, la que es dirigeix a IB3?, el mundo entero?,
todos?, la societat civil? Jo crec que la seva afirmació és
absolutament desmesurada, i en parlarem després, desmesurada,
incomprensible, injusta i gratuïta. Vostès s’arroguen una
representativitat que no la tenen, exagera els termes i ara si vol
podem, més tard, precisar detalls del que entenem nosaltres que
ha estat el tractament absolutament equitatiu i compensant
aquesta informació.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, vostè em diu que els sindicats, l’Assemblea de Docents
o els ciutadans particulars no són societat civil? El Sr. Gómez
s’atribuïa la representació de tota la ciutadania que no s’havia
manifestat. El Sr. Gómez sí que es va desmesurar, es va
desmesurar tant que en feien befa els mitjans d’àmbit nacional.
Del Sr. Gómez se’n varen riure, de les seves afirmacions
l’endemà de la manifestació els mitjans de comunicació d’àmbit
nacional pel desmesurat de les paraules. No em digui vostè que
els sindicats no són societat civil. No em digui vostè que
l’Assemblea de Docents no són societat civil. Jo crec que són
vostès.

Jo crec que vostès no han tengut una actitud positiva i han
rectificat, jo això li puc reconèixer, que des d’aquell primer
Faristol del primer dia a la cobertura que han fet després han
rectificat, però vostè hauria de reconèixer, ens vàrem equivocar
i hem rectificat. 

Hi ha un exemple molt gràfic que vostè, a més, per escrit no
em reconeix, que és el del debat, el debat del TIL, que vostè està
tant content del seguiment no varen convidar a la Federació
d’Associacions de Pares i Mares, i era important el seu paper.
Mitjans audiovisuals privats sí que els varen convidar. Per què
IB3 no va poder convidar, és a dir, una part fonamental o és que
IB3 no considera important l’opinió dels pares i mares en aquell
debat? No només això, ja hi va haver polèmica perquè IB3 va
arribar a bloquejar el compte de twitter de la Federació, després
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va fer un comunicat dient que era un error, bé, un error molt
greu. Nosaltres qüestionam el criteri. El criteri vostè m’ha
contestat per escrit que el criteri per fer aquest debat va ser
periodístic, i em diu la gent que hi va participar, i quan jo li
deman per quin motiu s’ha exclòs la Federació de Pares i Mares
em diu que no hi hagut exclusió de cap colAlectiu, què és que la
Federació de Pares i Mares no és un colAlectiu? Què és idò?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

...està firmat per vostè, està firmat per vostè. Vostès han entès
això com una guerra, com deia la Sra. Figar, i a vostè li han
mandat que fes de reporter de guerra. Això és el que ens pareix
a nosaltres. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz y Rivero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Un poc d’ordre
en la meva contestació i intentaré tractar tots els temes que
vostè ha plantejat aquí. 

Efectivament, a les dues hores i mitja de començar aquest
conflicte social, dues hores i mitja, dia 16 de setembre a les vuit
va començar, per posar una hora, obertura de colAlegis, a les deu
i mitja, onze, ja l’SPIB es queixava. El manifest que va treure
feia referència a això, l’SPIB ja es queixava a les dues hores de
vaga quan la vaga va durar tres setmanes, l’SPIB ja es va
queixar en un comunicat absolutament irresponsable, inoportú
i ple d’errors que no eren ajustats a la realitat de les coses. A
més, justament, quan nosaltres vàrem oferir les dades del
seguiment de la vaga, en aquell mateix moment que et criticava
l’SPIB que no cobríem, en boca del Sr. Caldentey, justament
davant del Consolat de la Mar. 

Per tant, a les dues hores ja l’SPIB ja es pronunciava. Vostè
té gent coneguda a l’SPIB, jo no sé, algú a l’SPIB es va posar
nerviós, i ja tot d’una a les dues hores d’una vaga que va durar
tres setmanes ja criticava la manera de cobrir les notícies.
Evidentment, nosaltres no som infalAlibles, podem cometre
errors, però aquí hi ha qualque cosa rara, aquí algú s’ha posat
nerviós. 

Per tant, jo he de situar, en aquestes tres setmanes, la
importància del comunicat de l’SPIB perquè a partir d’aquí tot
varen ser problemes per als treballadors d’IB3 per poder fer la
seva feina i cobrir la informació del carrer. A partir d’aquí.
Entre els que, evidentment, estan en contra de tot i entre els que
els va bé anar en contra del sistema, perquè crec que nosaltres
som part del sistema, i els que, bé, tal vegada pensant
justificadament que era així, que no cobríem les coses com

tocava, però bé, la qüestió és que hi va haver un escrache als
nostres treballadors brutal en el carrer, brutal, i el punt
d’inflexió va ser el comunicat de l’SPIB. I això evidentment
s’ha de conèixer. A les dues de l’inici de la vaga, quan va durar
tres setmanes.  

A partir d’aquí, bé, evidentment el disparat va ser tan gros
que, efectivament, el Comitè de Vaga, l’Assemblea de Docents
va haver de dir, escoltin, respectin la feina d’aquesta gent que
l’únic que fan és la seva feina. No ho varen poder aturar perquè
això va continuar. Hi va haver també un comunicat del Comitè
d’Empresa que demanava respecte, des d’IB3, que demanava
respecte per la seva feina. Escoltin, i tot a partir d’aquí. Vostè
ja em dirà com han funcionat les coses. 

Em parla del debat, si ja li he explicat com ha funcionat el
debat, tenim les dues persones que varen encapçalar tota la
informació en aquell moment allà assegudes, en contra d’una
persona només de la conselleria, els altres eren opinadors. Què
faltava la FAPA? Bé, podien faltar cinquanta colAlectius,
cinquanta colAlectius, però s’havia de fer una selecció. O, no són
representatius aquests dos? O no són representatius? No tenen
veu suficient com per explicar el què? Però bé, vàrem decidir
això i -torn a insistir-, 157.000 persones que a vostè no
l’interessen, però això són dades reals. A partir d’aquí, un debat
extraordinàriament ben planificat.

Clar, jo no li puc llevar la representativitat a aquests
colAlectius, no els la puc llevar, clar que la tenen, però vostè em
parla, s’omple la boca de societat civil. Què és la societat civil?
És tothom, és tothom, la part que a vostè li interessa? Com es
guia això? Com es valora això? A partir d’aquí, escolti, qualque
cosa bé sí que hem fet quan els d’UGT a Telemadrid ens
feliciten per la nostra feina, qualque cosa bé sí que feim. 

A partir d’aquí, li don una dada que per a mi és molt clara,
la informació que nosaltres hem donat als nostres informatius i
desconnexions han estat 625.000 persones, 625.000 persones,
més del 60% de la nostra població. Si hem de parlar de societat
civil aquí en trobam molts, aquí en trobam molts, més del 60%
de la nostra població seguint la informació que nosaltres donam.
Per tant, aquesta representació és notable, aquesta informació
l’han cercada a través d’IB3 Ràdio i Televisió, en aquesta xifra
només hi ha la televisió, després podem afegir la de la ràdio.

Per tant, qualque cosa bé hem fet quan hi ha tanta gent que
ha cercat la informació d’aquest conflicte a les nostres
plataformes. El que resulta lamentable, i el mes passat ho vàrem
escoltar aquí, que vostès apelAlassin que hi havia operadors
nacionals a cobrir la informació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ruiz, va agotando su tiempo.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

... amb això acab, fins i tot el Sr. Abril va dir que Jordi Évole
vendria aquí i ens salvaria, pondría luz informativa. Res, res.
IB3, IB3 un o dos dies, només IB3 cada durant tres setmanes
fins el dia d’avui. Per tant, primer respecte als nostres
treballadors i segon defensar la feina que s’ha fet des d’aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

12) Pregunta RGE núm. 10597/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració dels serveis informatius.

La decimosegunda pregunta RGE núm. 10597/13 decae por
los mismos motivos antes expuestos. 

Una vez agotado el orden del día de hoy, nada más queda
agradecer la presencia del Sr. Director general del Ente Público
de Radiotelevisión de las Illes Balears y de los cargos que le han
acompañado, y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la
sesión. 

Muchísimas gracias.
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