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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, comenzaremos la
sesión de hoy, y en primer lugar pediría si se producen
substituciones.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

¿Ninguna más?, bueno. Pasamos, entonces, al único punto
del orden del día relativo a las preguntas RGE núm. 1487, 1489,
1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1488, 1495, 1497 i
1508/14.

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director del Ente
Público de Radiotelevisión de les Illes Balears, acompañado de
la Sra. Mar Adrián Cortell, directora de IB3 Televisión, del Sr.
José María Castro Catena, director de IB 3 Radio, y del Sr. José
Miguel Fabregat, gerente del Ente Público Radiotelevisión de
les Illes Balears.

1) Pregunta RGE núm. 1487/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programació d'IB3 televisió per a l'any 2014.

Para formular la primera pregunta RGE núm. 1487/14,
relativa a programación de IB3 Televisión en el año 2014,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Fernando Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General, moltes
gràcies per haver vengut i comparèixer aquí, davant la comissió
d’IB3. 

Aquesta primera pregunta li volem fer per la programació de
la televisió pública per a l’any 2014 i ens agradaria si ens
pogués detallar quina programació farà, quins programes es
mantenen, quins programes pensa vostè reforçar, si hi ha alguna
novetat, en definitiva que ens pugui explicar un poquet la
graella que té prevista per a aquest any.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. 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. Gràcies, Sr. Diputat, sí, crec que en
aquesta primera compareixença de l’any 2014 ens toca parlar
una miqueta de quina serà la nostra programació, la bàsica, els
eixos centrals per a l’any 2014 i qualque pinzellada més
concreta ja per al primer trimestre que són programes que ja
tenim pràcticament tancats i tal vegada alguna orientació sobre
els següents trimestres, encara pendents de tancar a dia d’avui.

Com poden imaginar vostès, la peça clau de la nostra
programació, l’eix fonamental de la nostra programació han de
ser sí o sí els nostres informatius perquè és el que identifica
qualsevol televisió i ràdio autonòmiques; nosaltres apostarem
per la consolidació i reforç dels nostres serveis informatius, així
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com dels nostres programes diaris d’actualitat. Pensam que això
ha de ser el nostre tresor que hem de cuidar, com deia són el buc
insígnia de la nostra programació i l’aposta sense cap dubte ha
d’anar en aquest sentit.

Justament en aquest sentit, el que farem és intentar potenciar
la informació de la part forana de la nostra comunitat, per això
tenim dos instruments de moment molt potents, que són les
nostres delegacions, tant a Inca com a Felanitx, la nostra idea és
millorar-les i potenciar-les. Intentarem també rescatar la nostra
delegació a Ciutadella, a l’illa de Menorca, perquè pensam que
la informació de la part forana ha de tenir un pes molt especial
a la nostra programació, i evidentment la feina directa i ben
cuidada també de les delegacions de les nostres illes, tant
d’Eivissa i Formentera com de Menorca. 

Per tant, crec que sense cap dubte aquesta televisió i aquesta
ràdio han d’apostar per la informació propera, nosaltres la
trobam de manera especial a la part forana, per tant, dedicarem
esforços especials a cuidar això també.

Donarem també qualque pinzellada durant aquest any a la
informació de caràcter nacional i internacional, sense que això
ens despisti dels nostres objectius, perquè pensam que hi ha
altres operadors privats nacionals que se’n cuiden probablement
amb millors possibilitats que nosaltres i amb majors recursos
per a aquest tipus d’informació, però evidentment no podem
obviar que som a un sistema nacional, una actualitat nacional i
internacional que no podem enviar que evidentment han de tenir
també el seu reflex a la nostra programació.

Apostam també per la continuïtat del nostre programa La
Mirada, saben que és un programa d’actualitat molt proper a la
nostra ciutadania i que es converteix tant en l’edició del matí
com a l’accés al nostre informatiu del migdia, per tant, convé
molt prestar-li atenció. I després l’horabaixa com a programa
fonamental a la franja horària dels horabaixes i que es presenta
també com al pas previ al programa accés dels informatius
vespre, com saben vostès, Una micona més. Per tant, convé
cuidar aquests dos programes, els informatius i La Mirada, de
rabiosa actualitat.

Intentarem també tal vegada provar de donar un enfocament
més periodístic a aquest magazin a veure si els resultats són els
que nosaltres desitjam, que és, com no, la millora de la nostra
audiència.

Evidentment donarem continuïtat en aquests programes que
han estat d’èxit a la nostra graella i programació, en prime time
especialment com són el Uep, com anam?, que tots vostès
coneixen, el Mira per on, Això és mel o dins la mateixa
categoria farem segones temporades, noves temporades de
programes d’èxit també per a la nostra cadena com són Fires i
mercats, Tira a tira, Pam a pam o la nostra sitcom que és
Migjorn.

Mostrarem especial interès en aquelles retransmissions
especials... perquè és necessari a un canal autonòmic com el
nostre dedicar especial atenció a aquelles qüestions rellevants
per a la nostra comunitat, pos un exemple: la cobertura que
vàrem oferir a la declaració de la infanta als nostres jutjats, a
Palma, va requerir tota la nostra atenció i efectivament els
resultats varen ser els que desitjàvem i esperàvem. Per tant,

aquests tipus de retransmissions, ja sigui aquesta a la qual he fet
referència, siguin els incendis que vàrem haver de patir a
Andratx, sigui la manifestació del TIL, aquests tipus de
retransmissions especials les hem de cuidar molt perquè o les
feim nosaltres o no les farà ningú i, francament, quan ens hi
hem dedicat l’acollida que han tengut ha estat absolutament
extraordinària.

Continuam amb el nostre programa de cuina, també amb un
èxit notable, Una micona més. Podran comprovar que hem fet
una petita revisió i actualització, el plató és distint, l’hem
actualitzat, tenim nous colAlaboradors amb una persona que té
un atractiu mediàtic important, Fabián León, saben que ha
participat a altres concursos d’operadors nacionals, tenim també
la participació i colAlaboració d’una estrella Michelín com és
Tomeu Caldentey, amb la idea bàsicament de reforçar aquest
programa perquè entenem que també és un buc insígnia de la
nostra programació que hem de cuidar.

Tenim nous formats per a aquest primer trimestre. Tenim
previst amb data d’estrena, si no hi ha cap canvi, El Cafè d’IB3,
que és un programa..., una experiència nova de colAlaboració
entre la ràdio i la televisió, convertirem un estudi de la ràdio en
un plató de televisió pràcticament, perquè a les nou de matí la
nostra audiència, tant de la ràdio com de la televisió, tenguin la
possibilitat de conèixer el parer d’una sèrie de colAlaboradors
sobre l’actualitat més immediata. És a dir, tenim un cafè
tertúlia, de discussió, de debat, d’anàlisi a les nou del matí. A la
nostra televisió ara no tenim aquesta programació, per tant,
obrim una finestra...

EL SR. PRESIDENT:

Irá acabando, Sr. Ruiz.

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

Acabo ya, hablándoles de un nou programa, el Panorama
Balear, que vol ser un espècie d’Informe Semanal per a la
nostra cadena i en definitiva amb els nous formats don
pràcticament tancat aquest primer trimestre que serà,
bàsicament, apostar pels nostres informatius, per programació
especial, per donar continuïtat a aquests programes que han
triomfat, aquests nous formats que els he comentat i obrir una
finestra de programació a les nou del matí que fins ara no hem
tengut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Diga.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Li demanaria..., si pogués avançar les meves preguntes al
començament de l’ordre del dia per raons personals, li agrairia
que ho pogués fer, perquè necessit agafar un vol a Menorca a les
tres.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, si le parece bien a la Mesa. Usted tiene la octava
pregunta y por tanto pasaríamos delante la que usted solicita.

8) Pregunta RGE núm. 1496/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció dels espais d'informacio'insular per part
d'IB3 Ràdio.

Para formular la octava pregunta, RGE núm. 1496/14,
relativa a reducción de los espacios informativos insulares por
parte de IB3 Radio, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president per la seva amabilitat i a la Mesa i també
al Sr. Director General per la seva comprensió davant les meves
necessitats.

Fa un moment, Sr. Director General, vostè parlava de la
necessitat de la voluntat de potenciar les delegacions de la part
forana, la presència de la part forana i també de Ciutadella a
Menorca, li recomanaria que quan parli de Ciutadella, no parli
de part forana, vull dir la part forana, perquè a Ciutadella són
especialment sensibles en aquestes qüestions i, com que som
maonès, vull dir preferesc abrigar-me abans que plogui, no?
Perquè evidentment Menorca és molt bipolar en el sentit de dos
pols poblacionals i tenen una certa sensibilitat.

Compartesc la necessitat aquesta que vostè expressava, en
qualsevol cas, i fora bromes, de potenciar la informació de la
part forana i de les delegacions. Ja sé que no són temps per lluir
de moltes delegacions perquè evidentment l’economia és la que
és, però sí que crec que és important la presència de tots a l’únic
mitjà públic que tenim de ràdio i televisió. 

Dia 1 de gener, però, IB3 Ràdio va deixar d’emetre els seus
informatius insulars i va... diguéssim hi va haver canvis, va
incorporar una hora de magazín també insular dins el format
d’El Faristol, però evidentment... benvingut sigui la
desconnexió d’El Faristol, vull dir, podré estar d’acord o no
amb els continguts, però sí que crec que és bona aquesta
desconnexió, però crec que no a canvi de perdre un informatiu
local, perquè evidentment si hem de construir aquest país, l’hem
de construir sumant i sumant necessitam també conèixer-nos
cada illa a nosaltres mateixos.

Per això li demanaria, Sr. Director si la reducció dels espais
informatius, parlant d’IB3 Ràdio, ajuden a assolir els objectius
que vostè defensa de servei públic.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, bé, vostè s’ha
contestat, el que he de negar és la major, vull dir, la reducció
dels espais d’informació insular, és que no s’ha donat, Sr.
Diputat, no és així, no és cert, no s’han reduït els espais, a
l’inrevés, s’han ampliat. 

Vostè ho ha dit molt bé i després si vol poden precisar-ho
amb detalls. Hem fet un canvi notable amb una desconnexió
insular d’Eivissa i Formentera i Menorca en els informatius, a
les 14.30, deu minuts; amb deu minuts descriure una realitat és
francament complicat, bé, idò s’ha de fer una feina molt precisa,
molt detallada i segurament de vegades inexacta perquè ens
deixam alguna cosa, a favor d’un programa molt més extens de
seixanta minuts que parla d’actualitat informativa a cadascuna
de les illes, amb molta més participació de gent i a un horari
amb molta més audiència, de dotze a una, amb un canvi, torn a
insistir, absolutament extraordinari, avantatjós de per tot, de per
tot. I si vol després puc entrar a precisar, que francament crec
que no és necessari, perquè és molt evident canviar deu minuts
d’una desconnexió territorial per una hora d’un programa fet a
cadascuna de les illes per parlar només de les illes, amb
protagonistes només de cadascuna de les illes. 

El canvi és absolutament extraordinari i avantatjós, no és
veritat que es redueix informació, la informació és multiplica
per sis -per sis-, per tant, el compliment dels objectius de servei
públic els tenim a damunt, no reduïts sinó potenciats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. Director. Jo no li he qüestionat que hagi reduït
la informació, sinó els espais d’informació, no és el mateix tenir
una part d’informació dins El Faristol, de les illes, que tenir un
informatiu a una hora taxada que tothom sap que aquell és
l’informatiu insular.
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Ja li dic, no qüestiono El Faristol, sí que qüestiono que
l’informatiu hagi estat substituït per El Faristol. A El Faristol
evidentment hi ha informació, hi ha debat, hi ha moltes
fórmules, hi ha opinió, però evidentment no és un informatiu
comme il faut, com hauria de ser un informatiu de servei públic.

Miri, conec especialment la del divendres perquè hi particip,
és a dir, com a un debat de tertúlia política en què ens repartim
el torn amb el diputat Sr. Camps, habitualment, però hi particip,
i la informació que allà presenten i a més moderen el debat dos
excelAlents professionals, els professionals com els que el fan,
vull dir no qüestiono la part professional, són excelAlents
professionals i el producte..., hi estaré d’acord amb més o
manco coses, és lògic, però no ho critic, però no és efectivament
un informatiu com un servei públic, entenc, que ha de tenir. Hi
ha informació allà dins, però no és un espai purament
d’informació.

Crec que, com li deia abans, si hem de construir el país ha
de ser a partir de sumes i per açò necessitam que IB3 dediqui
espais d’informació convencional com correspon a un servei
públic a cadascuna de les illes, tant a ràdio i evidentment que a
televisió és bastant més complex, però m’agradaria que al final
també es pogués arribar a aquest sentit. 

És a dir, últimament hi ha hagut canvis, avui ens hem
aixecat amb una qüestió molt dura de la situació, evidentment
vostè em dirà que no és responsabilitat seva i certament no ho
és, però dels exassessors lingüístics que feien feina a IB3 a
partir de l’Institut d’Estudis Balears; evidentment la situació de
mancança d’assessorament lingüístic en aquests moments a IB3,
ja era precari com estava fins ara amb aquestes persones fent
feina com a becaris quan feien feina realment d’assessors i de
correctors lingüístics, però ara que ja no hi ha res fa que hi hagi
una deriva en aquest sentit i que tot es basi en la bona
professionalitat dels periodistes, però quan veim també que hi
ha espais com Som Balears que són..., diguéssim que igual... pel
que he pogut seguir, fan un èmfasi molt fort...

EL SR. PRESIDENT:

Irá acabando, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, estic acabant, a defensar “lo nostro” però “lo nostro” no
és el de tots, sinó... i no estic fent broma si dic “lo nostro” massa
vegades, té un èmfasi molt mallorquí, eh?, ho deia en aquest
sentit no estava fent bromes, pens que seria bo tenir un hàbit
cada espai insular pur i dur d’informació perquè els ciutadans
sabessin què passa a cadascuna de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Borràs, no hem de
forçar tant els arguments, vull dir, no demanam minuts,
demanam espais, escolti, al final el resultat ha de ser el mateix,
el que hem de tenir és dedicació a cadascuna de les illes amb les
seves particularitats. Evidentment, nosaltres dedicam un espai
nou amb sis vegades més minuts, vull dir, hem multiplicat per
sis la dedicació que teníem a això, és a dir, espai o no, escolti,
bé això és relatiu. Molta més atenció, molt més pes a la nostra
programació tenen ara les delegacions insulars, la informació
insular que no teníem abans, per tant, aquí no hem de forçar més
les coses.

Com li he dit, això té moltíssimes virtuts, durant aquesta
hora... i estic content perquè vostè ho ha pogut comprovar, es
tracta la informació insular amb molta més profunditat, vull dir,
amb molt més detall, es parla... hem incorporat seccions,
tertúlies, entrevistes llargues com vostè podrà comprovar,
connexions en directe amb l’exterior, vull dir, tot un programa
amb l’estructura que això suposa per a cadascuna de les illes,
per a Mallorca, per a Menorca i per a Eivissa i Formentera, amb
totes les seves virtuts. Per tant, amb això, què feim? Idò intentar
reforçar el principi de pluralitat tan desitjat en aquesta casa, idò
això és un exercici per aconseguir-ho.

D’aquests programes es treu informació per a l’informatiu
regional, és tanta la informació que es genera allà que es fa
servir per a l’informatiu regional, vull dir, l’informatiu regional
s’ha enriquit d’aquesta informació que surt d’El faristol,
d’aquestes desconnexions. Per tant, la seva aportació en
referència a cadascuna de les illes ha enriquit la informació
general que aportam des d’allà, que ha provocat a més que els
treballadors que se’n cuidaven de fer aquestes desconnexions es
puguin centrar a procurar notícies també per a l’informatiu
regional, vull dir, el benefici és doble, per tant, tot són
avantatges.

A més, hi ha una qüestió que aquí va tractar el Sr. Nel Martí
que ens va demanar colAlaboració amb les productores insulars,
també es fa, es fa amb productores insulars, és que les virtuts
són moltíssimes, són moltíssimes i si a sobre vostè té la
possibilitat de participar-hi idò encara nosaltres més contents.

Per tant, no hi veig l’objecció, Sr. Diputat, no la veig. El que
passa és que crec que vostè es va acollir a una queixa del
Comitè d’empresa, de l’empresa adjudicatària dels serveis
d’informació, bé, i se la va voler fer seva per veure si aquí feim
alguna cosa. Seriosament, la proposta és bona, és útil, multiplica
les nostres opcions de servei públic i segur que vostè està
convençut que l’aposta és bona.

Que hem perdut deu minuts de connexió als informatius?
Però n’hem guanyat cinquanta més d’informació general de
l’illa, amb protagonistes de l’illa, d’informació de l’illa de la
qual se’n beneficien a més els informatius regionals.
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Per tant, francament, objeccions, poques, cercar entrebancs
de per tot, però en aquest cas crec que és forçar massa i crec que
no té raó de ser.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

11) Pregunta RGE núm. 1497/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament igual en temps i forma a
esdeveniments de rellevància social o política.

Para formular la décimoprimera pregunta RGE núm.
1497/14, relativa a tratamiento igual en tiempo y forma a
acontecimientos de relevancia social o política, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialsta Sr. Damià Borràs.
Tiene la palabra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Les dues preguntes realment anaven una
mica encadenades, no? Crec que..., aquí no som a un espai per
generar debats tècnics, però evidentment sí que qualsevol
observador de mitjans de comunicació entén que la jerarquia de
les... tant en un mitjà escrit com en un mitjà audiovisual, la
jerarquia de les informacions que es donen dins un espai
informatiu diguéssim explica la importància del fet que és
narrat. 

És a dir, la notícia de portada d’un diari no té la mateixa
importància normalment per al diari que l’emet i per tant, pel
lector que la rep, que la informació que és a la pàgina 23,
igualment en un informatiu. I també l’espai que s’hi dedica en
temps o en mesura de cada informatiu, li dóna també una
jerarquia i li dóna també un significat, un missatge
d’importància, de rellevància pel mitjà que l’emet i del lector o
l’espectador o l’oient que el rep. 

En aquest sentit li deia que evidentment si considera vostè
que donar un tractament igual en temps i forma a esdeveniments
de rellevància social i política de pes distint compleix també,
afavoreix la veracitat, la comprensió; no vull dir que sigui
mentida el que es diu, sinó, diguéssim, la comprensió de la
importància, i per tant una part de veracitat, per la rellevància
d’una cosa i l’altra, d’aquesta informació. I en aquest sentit ho
llig amb l’anterior pregunta, perquè evidentment, informació
molta part de la qual és per exemple del que han dit en els diaris
locals aquell dia, o els mitjans (...) aquell dia, com es fa per
exemple a El Faristol amb Menorca, amb desconnexió, no és el
mateix, diguéssim, que la informació pura i dura elaborada per
l’empresa que té la responsabilitat de fer la informació per part
d’IB3.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, la qüestió
que vostè planteja no és una qüestió intranscendent. És cert, és
que és indiscutible. Hi ha informació que ha de requerir un
tractament especial per la importància que té. Això és una regla
de tres directa. Vull dir que, això, ningú no ho discutirà: més
importància, millor tractament, tractament diferent, especial.
Aquí he parlat abans de retransmissions especials perquè
justament requereixen d’un tractament distint i diferenciat: (...)
polític, social, el que vulgui, però sí que és vera que requereixen
un tractament diferent.

M’ha preocupat -tanta sort que ho ha aclarit una miqueta-
quan ja relaciona això directament amb la veracitat o no de la
informació. Què té a veure el temps que hi dediquis, els recursos
que hi dediquis, amb la veracitat de la informació? Són
conceptes totalment diferents, i aquí no hi ha regla directa, aquí
no hi ha regla de tres directa ni prop fer-hi. Estic content que ho
hagi aclarit, perquè francament m’havia preocupat.

No puc discutir el que vostè planteja. És així, és així, però
també és vera que mentre més informació tractis el que estàs
fent és enriquir la pluralitat i el servei. Per tant la virtut és
combinar les dues coses. Discussió en trobarem poca, Sr.
Diputat, estic d’acord amb el que planteja.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Estic content que estigui d’acord amb mi.
Ara, li agrairia que ja que hi està d’acord açò es veiés reflectit
i traslladat als informatius de la casa que vostè dirigeix, perquè
no sempre és així. No sempre és així i en aquest sentit per açò
li formulam la pregunta, i per açò li deia que evidentment que
la informació sigui correcta, perd..., si vol subjectivament, si vol
inconscientment, perd un valor de veracitat quan està,
diguéssim, relegada o equiparada a una informació que no té la
mateixa transcendència social d’aquesta. 

És com, diguéssim, comparar, per exemple, la manifestació
del TIL amb la manifestació del partidaris..., contra el TIL, amb
la manifestació dels partidaris del TIL. Evidentment són dues
manifestacions que van existir, és totalment cert. Evidentment
100.000 persones, 15 persones, no són..., si els donam el mateix
tractament no estam igual. Per exemple la nit que fa l’Obra
Cultura Balear, que tingui el mateix pes que un grup, un
grupuscle menorquí, que s’inventa una associació que són
quatre persones per anar en contra de la unitat de la nostra
llengua, donar-los el mateix temps i correlativament el mateix
espai, idò tampoc no sé si ajuda a comprendre aquesta jerarquia.
I per exemple, és més, quan estàvem amb la Llei de símbols,
donar una rellevància a un informatiu a una taxa local sobre
pares Noel, donar-li una certa importància, amb el debat i el que
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està caient sobre la Llei de tractament de símbols, li he de dir
que no sé com ho ha tractat IB3 perquè no he seguit allò dels
símbols superposats del Partit Popular el dia de les matances i
l’exaltació de la sobrassada, però entenc que evidentment hi ha
debats que tenen transcendència i importància diferents, i un
servei públic precisament té el difícil equilibri, que mai no serà
perfecte i sempre serà qüestionat el faci qui el faci, i açò li ho
reconec, té el difícil equilibri de tractar, per ser equitatiu, de
tractar amb pesos diferents informacions que són diferents, i
evidentment açò mai no ho farà vostè a gust de tothom, ni vostè
ni cap director, açò està clar, li ho reconec, però és la gran
dificultat de qualsevol mitjà de comunicació, especialment quan
és un mitjà de comunicació públic, que té obligacions no només
amb l’espectador que ho mira sinó amb la societat sencera a què
serveix. 

Per açò li deia que miri vostè, ja que em diu que hi està
d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha agotado su tiempo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...que es compleixi en el seus informatius, i, per exemple, a El
Faristol Menorca no es compleix perquè evidentment la
presència només de tres polítics en un debat de pràcticament la
meitat del temps fa que hi hagi un desequilibri informatiu d’allò
que és prioritari per als ciutadans de les Illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Borràs. Clar, el debat
és un altre. Vostè m’ha plantejat, amb aquests termes d’aquí, la
proporcionalitat de la importància d’una notícia amb el
tractament que ha de rebre, quan vostè del que està tractant aquí
és de dir quin criteri ha d’atorgar aqueixa importància, si és un
criteri..., el seu, si ha de ser el meu, si ha de ser el professional...
Això és el que vostè voldria.

Clar, vostè dirà “és que el criteri hauria de ser com el meu,
per anar bé hauria de ser com el meu”. Bé..., o no, o no. El
criteri hauria de ser el del director general; idò no, idò tampoc.
El criteri, com sempre -això és el debat que tenim des del
primer dia-, ha de ser dels professionals, que poden encertar o
es poden equivocar, però seran criteris professionals, i aquest és
el debat, no si a notícies del mateix calat els hem de donar la
mateixa atenció o hem de fer una dedicació especial a notícies
diferents. És evident que sí. 

Vostè m’entra en aqueixa pregunta, però el debat i la
discussió és l’altra. A veure, quin és el criteri? Bé, a la pregunta
de què hem parlat en moltíssimes ocasions és que el criteri és
purament professional. Que trobarem pífies?, és probable. Aquí,
ara, en anteriors mandats, des del principi, en aquesta televisió,
a totes les televisions. Al cap i a la fi són persones que duen
això, però el criteri és purament professional i, li agradi o no li
agradi, això és el que controla els nostres serveis informatius i
la programació en general, i aquest és el debat i aquesta és la
resposta, perquè d’això, Sr. Diputat, ja n’hem parlat moltes
vegades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

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

2) Pregunta RGE núm. 1489/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració en relació amb els ingressos
comercials.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la següent pregunta, RGE núm. 1489/14,
relativa a la valoració en relació amb els ingressos comercials,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Carlos Luis
Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores diputados y
diputadas, Sr. Director de IB3 y parte de su equipo directivo que
lo acompaña, volveré a recordar que los medios de
comunicación públicos, como el caso del ente público de IB3,
están destinados claramente a satisfacer el interés general de la
ciudadanía, cumpliendo una importante función social, y en este
caso más concreto de cohesión, pero no hemos de olvidar que
como ente público está sustentado básicamente por fondos
públicos -recordemos el actual escenario de contención
presupuestaria-, además de ingresos de los llamados ingresos
comerciales.

Recordemos que el debate sobre la financiación de las
televisiones y radios públicas es un tema siempre presente. Por
ello quiero destacar la importancia de los citados ingresos
comerciales. Una buena política comercial y una buena gestión
en la mejora de las audiencias son parámetros que inciden
directamente en estos ingresos comerciales. Una mejora de los
ingresos publicitarios, sin caer en la saturación excesiva
publicitaria, es fundamental para mejorar la financiación de las
cadenas públicas, como es el grupo IB3, aliviando, por decirlo
coloquialmente, el esfuerzo de los ingresos presupuestarios por
fondos públicos. Esto requiere un importante esfuerzo por parte
del actual equipo directivo en la óptima comercialización
publicitaria, ya que la competitividad, la rentabilidad y el mejor
posicionamiento son conceptos básicos para la actuación
Dirección General de IB3.
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Al respecto también se debe recordar que ya en su momento
este diputado efectué una anterior pregunta parlamentaria en
esta misma comisión de control referida a la comercialización
conjunta de FORTA a nivel de ocupación publicitaria, sus
ventajas de poder hacer también anunciantes más importantes
en conjunto. 

Por todo ello, por lo importante de la materia presupuestaria
de los ingresos comerciales y saber su situación del ejercicio
acabado 2013, le formulo, Sr. Director general del ente público
de IB3, en esta comisión parlamentaria de control, donde se
controla, su fin es controlar la gestión de este ente público, la
siguiente pregunta: ¿cuál es la valoración que se puede hacer
relacionada con los ingresos comerciales durante el año 2013?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Li contesta el Sr. Director, Sr. Ruiz i Rivero.

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. Pues tengo
que hacer (...) una valoración positiva de los resultados finales...

Perdón. Tengo que hacer necesariamente una valoración
positiva de los resultados finales obtenidos después de nuestra
política comercial durante el año 2013, y tengo que hacerlo de
forma positiva porque hemos superado en 160.000 euros la
previsión inicial, la que se plasmó en nuestros presupuestos;
insisto, sobre los 1,5 millones que inicialmente teníamos
previstos cerramos el año con 1.660.000 euros; eso supone un
incremento del 18,25% con respecto al año 2012 y un
incremento de 10,7% respecto a la previsión inicial, sin ser una
cifra exageradamente alta. Insisto, la previsión fue de 1,5
millones, y hemos cerrado con 1.660.000, es decir, 160.000
euros.

También es verdad que como cautela nuestra previsión de
ingresos fue muy ajustada y real, 1,5 millones, cuando en años
anteriores -el 10, el 9- las cifras se multiplicaban. Nosotros, a la
vista de la crisis que tenemos en la calle, fuimos capaces de ser
un poquito más realistas y ajustarnos a lo que pensábamos que
íbamos a ingresar, y no nos equivocamos de mucho.

Tengo que decirles que el cumplimiento de esa previsión ha
ayudado también al cumplimiento de nuestro presupuesto y a
obtener incluso un pequeño superávit al que más adelante haré
referencia.

¿En qué contexto se ha dado esta comercialización de
nuestro producto? Bueno, pues se ha dado en un contexto de
crisis generalizada. Saben ustedes que las empresas en una crisis
lo primero que retiran es su inversión publicitaria, y
evidentemente ahí nosotros, como cualquier otro medio,
tenemos bastante que perder; bueno, pues hemos tenido que
defendernos en esas circunstancias. También de la lucha de los
dos grandes grupos, de los dos grandes operadores nacionales
como Mediaset y el grupo de Antena 3, una lucha encarnizada,
absolutamente extraordinaria que ha dejado para el resto, pues,
bueno, no diré las migajas pero casi casi. Hemos tenido que
pelearnos por lo que no han podido captar ellos, que es
prácticamente el 10% del mercado. Estos dos grandes
operadores con sus grupos se llevan prácticamente el 90% de la
tarta publicitaria en nuestro país, y eso evidentemente también
ha dificultado nuestros ingresos, sobre todo en ese programa de
comercialización conjunta que viene de la FORTA, como usted
muy bien ha apuntado.

Algunos detalles de estos ingresos comerciales, para
satisfacer su curiosidad y para su información: he de decirles
que el 66% de esos ingresos proceden del mercado autonómico,
o sea, inversión en nuestra comunidad de marcas de nuestra
comunidad, empresas de nuestra comunidad, mientras que el
34% viene de ese plan de comercialización conjunta de
empresas de nivel estatal. Otro detalle para que ustedes
conozcan: que la partida de publicidad convencional, es decir,
los anuncios que ustedes pueden ver en nuestra televisión,
suponen el 70% de esos ingresos, mientra que, fruto de acciones
especiales, como patrocinios, product placement, activos...,
pues supone el 30% restante del total.

Esos son los datos generales de los ingresos publicitarios
obtenidos durante el año pasado, insisto, gracias a que hemos
sabido colocar nuestra política comercial dentro de este
contexto tan complicado de crisis y de competencia
absolutamente desproporcionada con los grandes operadores;
que se hizo una previsión ajustada y muy real, y que
afortunadamente nuestro departamento de publicidad y
marketing ha funcionado como todos deseábamos, que era bien.
Muchas gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

3) Pregunta RGE núm. 1490/14, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya "Tots donam una mà".

EL SR. PRESIDENT:

Para formular la tercera pregunta, RGE núm. 1490/14,
relativa a campaña "Tots donam una mà", interviene el diputado
del Grupo Parlamentario Popular Sr. José María Camps. Tiene
la palabra, Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gracias, presidente. La passada setmana es varen poder
lliurar els diplomes a les entitats que van participar l’any passat,
l’any 2013, en la campanya “Tots donam una mà”. S’ha de dir
que ha estat una campanya que ha tengut bastant rellevància a
nivell de televisió i ràdio, i volíem saber quin ha estat el resultat
de la campanya i la responsabilitat corporativa de “Tots donam
un mà” durant l’any 2013.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Le contesta el Sr. Ruiz.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. Sí,
efectivament, recentment vàrem fer entrega d’aquests diplomes
a totes les entitats benèfiques que han participat del nostre
programa de responsabilitat social corporativa, en un ambient
absolutament extraordinari per la satisfacció de cada una de les
entitats d’haver participat al nostre programa, i evidentment
satisfacció plena nostra, també, per donar compliment a un
servei que venim prestant des de fa temps, i que l’únic que
pretén és ajudar a la nostra societat i tornar el que ens donen via
pressupostària. És a dir, nosaltres tornam a la societat l’esforç
que ells han fet amb la seva aportació de pressupost públic, i,
bé, amb un resultat, torn a insistir, satisfactori per a les dues
parts.

I els puc donar qualque referència, un pic solAlicitada la seva
impressió a cada una de les entitats, perquè vostès més o menys
es puguin situar. El gener de l’any passat vàrem firmar amb
l’Associació Jovent Segle XXI, de S’Indioteria, i ens comenten
que, bé, que les solAlicituds d’estada a la granja escola que tenen
havien davallat d’una manera important, i que arrel de la
campanya firmada el mes de gener, han tengut un increment de
pràcticament un 8% les seves peticions per assistir a aqueixes
granges, fruit de la campanya conjunta. L’Associació Asperger
també ens comenten que moltes famílies s’hi han dirigit gràcies
al fet que han pogut conèixer la seva existència per mor dels
nostres programes. L’ONG Mediterrània parla en termes
semblants i ens diuen que les persones que ofereixen qualque
donatiu han tengut la possibilitat de comprovar el destí de la
seva aportació. L’Associació d’hemofília, el mes d’abril de
l’any passat, ens diuen que han tengut un notable augment de
les seves visites i colAlaboracions, evidentment, a la pàgina web,
prop d’unes 400, que mostren interès per aqueixa malaltia. 

En termes semblants, l’Associació Balear de Corea de
Hungtinton el mes de maig, que ens diuen que hi ha hagut un
augment considerable durant aquest mes de maig, i a dia d’avui
també continua essent molt major que abans de la realització de
la seva campanya de difusió; diuen que en general la visió que
ells tenen ara és que hi ha més gent que coneix aqueixa malaltia
que no abans de la campanya. El mes de juny vàrem firmar amb
la Fundació Jardí Botànic, com saben vostès de Sóller, que han
tengut, ens diuen, un notable augment de visites, tant de
mallorquins com de no residents. El mes de juliol l’Associació

Mallorquina d’afectats per hepatitis C ens parlen de campanya
d’èxit. En els mateixos termes l’associació, el mes d’agost,
contra l’anorèxia i la bulímia de la nostra comunitat. 

El setembre vàrem firmar amb la Federació de persones
sordes, que s’expressen en termes similars, que valoren molt
positivament i amb molt d’èxit aqueixa campanya. El mes
d’octubre saben vostès que vàrem firmar amb la Plataforma
Balear per a la defensa dels animals, ens diuen que han rebut
moltes solAlicituds, captats nous voluntaris i moltes visites a rel
de la campanya. El novembre vàrem firmar la colAlaboració amb
l’Associació de Pares de nins amb trastorn per dèficit d’atenció
amb o sense hiperactivitat, que ens conten exactament igual que
han incrementat la participació de voluntaris. I després el darrer
mes, el mes de desembre, Ovejas de Mica; saben vostès que són
problemes d’alcohol, persones amb problemes d’alcohol, que
valoren -torn a insistir- molt positivament i d’una manera
excelAlent aqueixa campanya.

Satisfacció perquè ajudam i satisfacció també perquè donam
compliment a un dels nostres objectius, que és atendre aquells
colAlectius més necessitats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Camps... No desea hacer turno.

4) Pregunta RGE núm. 1491/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a endeutament de la Radiotelevisió de les Illes
Balears l'any 2013.

Pasamos entonces, para formular la cuarta pregunta, RGE
núm. 1491/14, relativa al endeudamiento de la Radiotelevisión
de las Illes Balears en el año 2013, interviene el diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Óscar Fidalgo. Tiene la
palabra.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Director, haciendo una reflexión,
uno entiende que junto con las audiencias, que denotan de
alguna manera el interés del ciudadano por el tipo y la forma de
programación de un ente, pues también existen otras
circunstancias radicalmente fundamentales, siendo además un
ente público para el mantenimiento y para el éxito y la
prosperidad del mismo. Entre éstas, una circunstancial, en mi
opinión, es la que tiene referencia con el endeudamiento, la que
tiene referencia con el endeudamiento, que denota, o no, una
buena o una mala gestión en el ámbito de una parte de la
administración pública como es el ente de radiotelevisión, y
además de interés general.

Y lo digo porque debe existir, además de una radical
transparencia en cuanto a la gestión, una comparación, porque
sólo la comparación nos permite observar cómo evoluciona el
presupuesto, el gasto y el sostenimiento de un ente público.
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En ese sentido no voy a revelar ningún secreto si digo que
en el año..., prácticamente 2008 al 2011, los números que
denotaban los presupuestos del ente de Radiotelevisión eran
para llevarse uno las manos a la cabeza, ¿verdad? Igualmente
convendrán conmigo en que no era razonable ni honesto para
todos los ciudadanos que se presupuestaran unas cantidades y
finalmente se liquidaran otras que eran en algunos casos más del
doble y se acercaban al triple de la cantidad que inicialmente
había sido presupuestada. Yo creo que todo eso redundaba en
una falta de credibilidad del ciudadano hacía el ente de
radiotelevisión y creo además que sería conveniente que se diera
explicación razonada, Sr. Ruiz, sobre cuánto se ha incremento
el endeudamiento en el grupo de IB3 en el año 2013. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fidalgo. Le contesta el Sr. Ruiz.

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. El tema que
plantea es un tema interesante aquí, Sr. Diputado. La verdad es
que tengo necesidad de hablar sobre esta tema, porque durante
un año se ha sufrido bastante para poder encarrilar de manera
correcta la gestión diaria de esta casa, y los resultados son
buenos, los resultados son buenos. Alguna pincelada ya dimos
en la presentación de los presupuestos, pero a día de hoy
prácticamente podemos hablar con una certeza del 99% de
cómo se ha cerrado el ejercicio de 2013.

A su pregunta le voy a responder de dos maneras, estamos
hablando del endeudamiento de 2013, o sea fruto de la gestión
de 2013, unos ingresos para el 2013 y gastos para el 2013, si
hay un desajuste de endeudamiento. Si gastas más de lo que
ingresas, debes. Por lo tanto, es un concepto que conviene
aclarar y es fruto de la gestión del año 2013. Ese endeudamiento
es cero, por primera vez en la historia de esta casa, ese
endeudamiento es cero. Fruto de la gestión de un ejercicio
presupuestario, no se ha acumulado nada a la deuda existente y
que arrastra IB3. Hemos gastado lo que teníamos, incluso un
poquito menos, un poquito menos porque es más que seguro que
cerraremos con un superávit entorno al 1% en el ejercicio del
2013. 

No sé si usted es consciente de lo que le estoy diciendo. Es
la primera vez que ocurre en IB3. Cuando era algo que nos ha
castigado muchísimo socialmente, tener un gasto permanente
por encima de nuestras posibilidades e incrementar deuda por
encima de nuestras posibilidades. Pues esa tendencia se ha roto
por primera vez, sin modificación presupuestaria..., es cierto que
el año pasado para igualar tuvimos que hacer una modificación
presupuestaria. Pero este año hemos gastado lo que teníamos,
incluso un poquito menos, por lo que le comentaba antes del
superávit de los ingresos comerciales. La idea es
importantísima, por primera vez en la historia de IB3 hacemos
lo que nos toca, que es gastar lo que tenemos y no más. Por lo
tanto, en esa pregunta de si ha generado deuda el 2013, no,
afortunadamente no. 

Pero hay una segunda parte, ¿qué pasa con la deuda histórica
que se venía arrastrando de gestiones anteriores, o de
circunstancias anteriores por decirlo de alguna manera? Que
esta también se ha reducido a mínimos históricos. Partíamos, ya
lo hemos comentado en ocasión de la presentación de los
presupuestos, en 2012 con una deuda de 86 millones de euros y
a día de hoy, afortunadamente, pendientes algunos pagos que
quedan todavía, entiendo que se cerrarán entre hoy y mañana,
estaremos en torno a los 5 millones de euros de deuda. O sea,
hemos rebajado en un 95% la deuda histórica de esta casa. Si lo
primero es mérito nuestro, de este equipo directivo, de todos los
que integran la familia de IB3, desde los trabajadores al equipo
directivo, productoras, todos; el segundo ya no lo es tanto, no
nos vamos a colgar medallas que no son nuestras. Eso viene de
los distintos mecanismos que el Gobierno central habilitó y
evidentemente en coordinación con el Gobierno central, han
permitido, como en cualquier otra administración pública,
ponerse al día en cuanto a deuda. Evidentemente IB3 no podía
ser distinto, afortunadamente hemos sido capaces de reducir a
esos mínimos históricos la deuda, pero el primero sí que es
mérito nuestro y esto es importantísimo, por primera vez en la
historia de IB3 se gasta lo que se tiene y no más. Por lo tanto, no
acumulamos más deuda.

Definiendo un poquito los conceptos. También rebajamos la
deuda bancaria, tenemos una linea de confirming, que a día de
hoy ya no la tenemos. Eso supone un beneficio para nuestros
proveedores, porque van a cobrar con cierta regularidad, nos
permite una mejor administración en nuestro circulante, en la
tesorería. Por lo tanto, eso da más confianza a nuestros
proveedores y a nosotros mucha más tranquilidad porque
podemos pagar en tiempo y en forma. Y la otra deuda, la
comercial, que es la que afecta directamente a nuestros
proveedores y que tiene una carga social importante, es la que
se está viendo de una manera mucho más importante y notable,
reducida a unos mínimos como le he explicado antes,
prácticamente en un 95%.

Por lo tanto, satisfacción plena, entre comillas, porque es lo
que tenemos que hacer. Hacer algo distinto a eso es malo.
Cumpliendo con nuestros objetivos -insisto- es más que
probable que cerremos el ejercicio 2013 con un superávit de
entorno al 1%, dato histórico en el desarrollo diario de esta casa.
Por tanto, satisfacción plena de todos los que formamos parte de
esta familia y entiendo también que los que participan en el
Parlamento y en el Govern balear estarán igualmente
satisfechos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

5) Pregunta RGE núm. 1492/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programació d'IB3 Ràdio per al 2014.

Para formular la quinta pregunta RGE núm. 1492/14,
relativa a programación de IB3 Raadio para el año 2014,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Jaime Fernández. Tiene la palabra.
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EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Ruiz, las últimas semanas hemos podido oír en IB3 Radio como
las diferentes novedades en la programación iban arrancando.
Como diputado ibicenco quiero aprovechar para darle la
enhorabuena por la apuesta que el ente de radiotelevisión
autonómica ha hecho por acercar a las islas menores programas
como El faristol, ahora en su modalidad Ibiza-Formentera,
Mallorca y Menorca. 

Consideramos que la radio autonómica con iniciativas como
esta cumple, una vez más desde que usted llegó al ente, con ese
objetivo que desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que ha de tener, ser un medio para la sociedad
balear, donde la sociedad balear sea la protagonista. Por ello,
también quiero aprovechar hoy para pedirle que nos destalle
más acerca de IB3 Radio, acerca de la previsión de la
programación para este año 2014, así como de todas las
novedades que están apareciendo en la programación de la radio
autonómica.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. 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. Hemos hecho
al principio referencia a la programación de la televisión para el
año 2014, y creo que es necesario también hablar de cuál van a
ser los grandes trazos de la programación de nuestra radio para
el mismo año.

Evidentemente sin descuidar nuestros servicios
informativos, porque son tan esenciales en la radio como en la
televisión, tenemos previsto para la parrilla del ejercicio 2014
entorno a 26 programas, pensamos que es una cifra importante
como para que merezca todo nuestro cuidado y atención y sobre
todo para que sean apuestas certeras y exitosas. 

La distribución puede orbitar entorno a dos grandes
magazines, son el de la mañana que ustedes conocen El faristol
y el de la tarde de reciente creación, Això és IB3, que son los
que están dando muchísimo dinamismo y atractivo a nuestra
programación. Es verdad que todo esto lo estamos
enriqueciendo con las desconnexiones insulares de El faristol
Mallorca, El faristol Menorca y El faristol de Ibiza y
Formentera de 12 a 13. Es una apuesta, tal y como comentaba
antes -y aprovecho para agradecerle sus palabras- que creo que
harán una aportación importante y notable a la audiencia, sobre
todo a que la gente pueda aceptar y compartir este tipo de
programas con nosotros.

Tenemos también programas temáticos dentro de nuestra
parrilla entre las 10 y las 11, los lunes tenemos el Som balears,
a que ha hecho referencia el anterior diputado. Martes y
miércoles tenemos Els comptes clars, básicamente de
economía, después De collita pròpia, que habla sobre el campo,

las ferias y nuestras tradiciones. Una novedad importante a la
que he hecho referencia cuando hablaba de la televisión y que
es necesario hacerla aquí también, porque es un programa
compartido es El cafè d’IB3, programa compartido con radio y
televisión, se podrá ver en la televisión y escuchar en la radio.
Será un programa de análisis y debate a primera hora, casi a
primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana. Intentamos
captar la atención de nuestra audiencia y de la audiencia que no
tenemos y que esperamos conseguir. Un sistema que pretende
sobre todo ahorrar coste, en lugar de abrir un plató con el coste
que esto podría suponer, aprovechamos un estudio de la radio y
lo convertimos en plató para hacer un producto atractivo
televisivamente y así poder ofrecer un servicio low coast,
evidentemente sin que la calidad se vea resentida, que es nuestro
objetivo.

A partir de ahí, ofreceremos debates sobre la actualidad
diario en nuestra radio y en nuestra televisión. En la radio no
porque la programación empieza muy pronto, a las 7 de la
mañana con un informativo. Pero eso va a suponer, como he
dicho antes, la apertura de una nueva ventana en la televisión a
partir de la 9 de la mañana que será cuestión de trabajársela para
captar la máxima audiencia posible. Tenemos un estreno como
es el programa infantil No venim a manual, los sábados de 18
a 20, y se trata de básicamente darle cobertura a las inquietudes
de los niños que puedan participar con sus padres y con un
marcado carácter educativo.

Esas nuevas incorporaciones a nuestros programas supondrá
también la incorporación de 20-25 personas a nuestra radio. O
sea, estamos haciendo lo que nos pide también la ley, estimular
el sector audiovisual en nuestra comunidad y lo hacemos,
entendemos o esperamos que sea de manera notable. Por
supuesto tenemos que mantener los programas que nos están
funcionando, los informativos, como les decía, el de las 7, las 14
y las 20, especialmente el último de 20 a 22, programas insisto
que funcionan como Zona mixta deportivo, Gabinet de crisi, La
bàmbola, Balears fa ciència, Flors en el desert y Salut i Força.

La satisfacción es doble, porque tenemos una programación
atractiva en la que tenemos fe y consideramos que será, insisto,
exitosa durante el año 2014, pero la radio empieza a dar señales
de que la evolución es positiva. Hay dos maneras de controlar
la audiencia en la radio, dos sistemas distintos, la EGM y el
Ibes. Los dos han analizado nuestra audiencia y los dos
muestran la misma tendencia, la evolución positiva de la
audiencia en la radio define los análisis tanto en la EGM como
en el Ibes. La EGM con un dato dispar, 13.000 oyentes diarios
y el Ibes nos da 32.000. Por lo tanto, se podría reflexionar y
hacer consideraciones en los distintos sistemas de medición,
pero en cualquier caso los dos nos dan una evolución positiva
que es lo que nosotros pretendemos y tenemos como objetivo.

Por lo tanto, satisfacción plena por mantener una
programación... por haber apostado por esta programación ...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo.

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

...y satisfacción por recoger también los resultados que
consideramos muy positivos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

6) Pregunta RGE núm. 1493/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Comissió de control de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.

Para formular la sexta pregunta RGE núm. 1493/14, relativa
a la Comisión de Control del Ente Público de Radiotelevisión
de les Illes Balears, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario MÉS Sr. David Abril. Tiene la palabra, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Gràcies, president. Sr. Director, li faig aquesta pregunta des
de la frustració d’aquest diputat que fa pocs mesos que form
part d’aquesta comissió de presumpte control de l’Ens Públic de
Radiotelevisió i que tenc la sensació de no aclarir res.

Sincerament em neg que això sigui un espai terapèutic on
l’oposició puguem venir a queixar-nos de si ens agrada això o
no ens agrada allò en relació amb la programació; a traslladar o
a intentar traslladar queixes de la gent que trobes pel carrer
sobre el que s’emet o no s’emet a l’ens públic i com es tracta la
informació i que això tengui molt poca resposta. I els dic que
també ho he patit, s’ha parlat abans d’El faristol. Jo he deixat
d’anar-hi cada setmana per una qüestió ja de salut mental, fins
i tot hi ha hagut crítiques a altres mitjans de comunicació sobre
la parcialitat en particular d’aquest programa i no he vist cap
reacció, ni cap canvi. Si no hi ha canvi, o no hi ha control o tot
es fa bé. Si vostè em diu que tot es fa bé, fantàstic. Però pensam
que així no anam. 

Li faig una pregunta, molt sincera, vostè es posa nerviós
quan ha de venir a aquesta comissió...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, cíñase a la pregunta por favor. No efectúe otra
pregunta que la registrada.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

És la mateixa pregunta feta d’una altra manera. El seu
somriure demostra que no es posa gens nerviós a l’hora de venir
aquí. Per tant, el tema de la funció de control crec que està
bastant en entredit, perquè clar ..., a més si tenim la triada de
consell d’administració monocolor, Consell Audiovisual en el
limbe i aquesta comissió de presumpte control ..., clar, això és
xauxa, això és xauxa per al Partit Popular!

Jo ja m’he cansat de dir que el relat d’IB3 en bona part del
tractament de la informació, és el relat del PP. Està tot plagat
d’exemples, altres vegades els he criticat que en comparació
amb allò que són les estadístiques que interessa vendre al
Govern, la qüestió de la pobresa i les estadístiques sobre la
pobresa. L’altre dia a un informe de FUNCAS, si comparam
d'una part dels mitjans de comunicació: Diario de Mallorca “La
crisi li costa 1.350 milions d’euros a l’any a Balears, on més
creix la pobresa”. El Mundo “Euskadi és l’autonomia menys
castigada per la crisi”. Última Hora “Índex de pobresa a Balears
més alt que cap altre lloc”. Així podria seguir amb tots els
mitjans de comunicació. Aquesta vegada és més subtil, IB3 “A
Balears creix la pobresa fins el 2011". En cas contrari no ens
quadra que anem pel bon camí, aquesta és una manera un poc
més subtil. 

Jo sé que vostè me dirà que el que tenim és gràcies a una llei
que vàrem aprovar entre tots i tal. Jo crec que es va aprovar al
final i molt tard, també li ho he de dir. I també li he de dir que
si de nosaltres depengués la majoria, sense modificar la llei, la
majoria parlamentària, no faríem servir aquesta comissió de
control com es fa servir en aquests moments. I si una cosa està
mal feta, s’ha de canviar i si el problema és la llei, que es canviï
la llei, però el que no pot ser és aquesta situació en què estam,
jo crec que feim una mica el ridícul i sobretot feim un flac favor
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, perquè ens
haurien de veure els ciutadans i ciutadanes pel forat del pany de
la porta.

Insistesc, Sr. Director, respongui'm, sincerament, creu que
aquesta comissió de control serveix per allò que hauria de
servir?, perquè a mi no m’agrada perdre el temps i supòs que a
vostè tampoc i menys quan tant el seu sou com el meu depenen
dels imposts que paguen els ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Le contesta el Sr. Ruiz.

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. El darrer que
m’esperava és trobar una pregunta com aquesta, francament. Jo
comparesc aquí perquè vostès m’interroguin, em demanin, em
fiscalitzin, es preocupin. Però que jo hagi de vigilar la seva
feina, vostè sabrà si fa la seva feina o no. Jo aquí som un afectat.
La llei diu que he de venir aquí a donar explicacions a les
preguntes que em facin. Jo comparesc aquí, vostès em fan les
preguntes i jo contest. Jo no puc fer res més, aquest és el meu
paper, ben tranquil, ben tranquil perquè pensam que feim les
coses bé i punt.
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És ver que vostè tendrà una opinió distinta de la del Sr.
Bonet, distinta a qui sigui i evidentment distinta a la meca.
Escolti’m, aquest és el joc democràtic, aquí es tracta de
contrastar parers i opinions i discutir. Nosaltres vàrem decidir
el primer dia, el Sr. Bonet podrà donar fe d’això, de no entrar a
cap debat parlamentari partidista. No és cosa nostra, jo som un
"mandao", som el director general d’IB3 que ve aquí perquè he
de donar explicacions, som aquí i don explicacions. Jo no li he
negat mai una resposta i no la hi negaré, faltaria més! Ara, si a
vostè li agrada o no la configuració de la Comissió de Control,
jo què vol que li digui? Digui 33, dic 33. Jo no puc fer res més.
Hi ha mecanismes i vostè ho sap, la modificació de l’Estatut que
parla d’aquesta comissió, el Reglament del Parlament, la
modificació de la llei, hi ha el ple per a aquestes coses. 

Yo vengo y cumplo con mis obligaciones i poca cosa més.
Però no és d’ara que aquesta comissió funciona així, sempre ha
funcionat així, crec que sempre ha funcionat així. Per tant, ara
qüestionar tot això, a mi m’ha agafat un poc a contrapeu. Què
vol que faci? Jo don les explicacions del que feim i ja està. No
em pos nerviós? I què té a veure que no em posi nerviós?

Que la comissió hauria de ser d’una altra manera? Provoqui
el debat, té suficients eines per fer-ho. Aquí no hi arrib. Sobretot
jo no entraré en debats partidistes perquè no és la nostra feina,
francament, jo crec que seria la perdició d’IB3. Vostè se’n va
anar de la ràdio, és una opció personal, si no està a gust i
còmode, faci allò que consideri segons el seu criteri. Nosaltres
aquí no hi podem entrar, no és la nostra obligació. La nostra
obligació és venir aquí a donar explicacions, la seva és
fiscalitzar-nos i si ho fa millor o pitjor, ja no és cosa nostra. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica interviene el Sr. Abril.
Tiene la palabra.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Supòs que em queda poc més de mig minut, tampoc no m'he
d'allargar gaire. Jo crec que aquí, a part de ser una comissió de
control, som aquí per fer debat polític, i més quan parlam d’una
cosa tan important com des l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. A més, se’ns demana que siguem àgils a l’hora
per exemple  de parlar del mandat marc o d’altres qüestions. I
plantejam aquí allò que trobam que hem de plantejar.

A allò que em neg és que acceptem com a normal, com ho
estam d'alguna manera assumint, el funcionament parlamentari
que la majoria parlamentària, jo diria majoria absoluta implica
rodillo i que això afecti també òrgans com aquesta comissió que
jo crec que haurien de tenir una funció una mica més enllà,
perquè aquí no fiscalitzam un govern, a no ser què assumim que
IB3 és un instrument del Govern, aquí se suposa que fiscalitzam
una cosa que és de tots, tenen un lema..., ara supòs que
incoporaran això de “lo nostro”. Però que hauria de ser de tots.

Jo crec que aquest mecanisme aplicat de la mateixa manera
en aquesta comissió no funciona, perquè al final tenim un poc
allò que ens passa en els plens, les preguntes de control, però
aquí el que tenim són minuts de propaganda a partir de les
preguntes que fa el Partit Popular, crec que sincerament...

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...hi va haver només tres comissions perquè jo ho he dit, la
llei es va aprovar molt tard, a més les tres que hi va haver,
perquè he estat mirant els ordres del dia, varen ser totes sobre el
tema del repartiment d’espais electorals i crec que
independentment de quina sigui la llei i de qui l’hagi aprovada
que l’hem aprovada tots, s’ha de veure si una cosa funciona o no
funciona i jo crec que aquesta no funciona i vostè d’alguna
manera m’ha donat a entendre que també i que ve aquí per
obligació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No, no hay contraréplica, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

7) Pregunta RGE núm. 1494/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reflectir la realitat.

Para formular la séptima pregunta RGE núm. 1494/14,
relativa a reflejar la realidad, interviene el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet. Tiene la palabra, Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Crec que... el primer, bon dia i bon
any, Sr. Director General i equip que l’acompanya, crec que la
pregunta és prou clara en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Le contesta el Sr. Ruiz.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

Home, és una pregunta que és complicada, eh?, no sé si és
conscient del que planteja o no. Vull dir, la identitat al cent per
cent a la realitat que hi ha al carrer, això és impossible. Això és
impossible, però si el que demana és si el nostre objectiu és que
això sigui una realitat que sigui reflex directe del que hi ha al
carrer..., dur el que hi ha al carrer a les nostres pantalles i ràdios,
sí, sí, és el nostre objectiu, és la nostra feina i això és el que
pensam que aconseguirem d’una manera o altra.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General, és una pregunta
bona de respondre, em diu sí o em diu no, després m’argumenta
perquè creu que sí, ho ha argumentat poc.

Jo li argumentaré per què crec que no. És una opinió prou
estesa entre la ciutadania que IB3 de vegades fa la sensació que
presta més atenció a un tipus de televisió que jo avui matí
pensava un adjectiu per definir-lo i no sé si la paraula seria
costumista, folklore, no, no sé si és “lo nostro” el que cerca, ara
que està tan de moda..., no?, però sí que..., no sé, a vegades
ocorren fenòmens meteorològics o esdeveniments festius o
desastres naturals, incendis, o la visita, la visita no, la declaració
com a imputada de la infanta Sra. Cristina que ocupen molt
d’espai d’aquest mitjà de comunicació, però excepte aquestes
qüestions puntuals o la utilització dels fenòmens meteorològics
per no parlar d’actualitat, com ha succeït en aquests anys que
duim d’història, nosaltres seguim pensant com ja li hem dit, i no
és la primera vegada que ho deim en aquesta comissió, seguim
pensant que manquen programes d’actualitat, manquen
documentals, manquen debats de caire social, de caire polític.

Vostè va rebutjar que es fessin debats, nosaltres li
plantejàvem que es fes un programa de debat, de debat polític,
de debat social, n’hi ha hagut un de puntual o n’hi va haver un
punt puntual després de la gran manifestació sobre el TIL, però
és clar, IB3 ha renunciat a aquest espai i ara són altres mitjans
de comunicació, mitjans privats els que supleixen aquesta
mancança de programes d’entrevistes, de programes de debat,
de programes de tertúlia, excepte en ocasions puntuals, aquesta
mancança la cobreixen mitjans de comunicació privats amb la
qual cosa vostès estan incomplint des d’IB3 Televisió l’article
2.1 de la llei, d’aquesta llei de la qual ara han bravejat, que diu
que s’ha de promoure el pluralisme i la participació democràtica
o, encara més, l’article 4.1.f), referit a l’emissió de servei públic
quan es refereix a garantir l’accés de grups socials i polítics
significatius. A quants obrin la porta perquè surtin a expressar-
se? 

Quantes vegades han entrevistat el president del Govern i
quantes vegades han entrevistat líders de l’oposició? Això seria
prou demostratiu des d’un punt de vista polític, però és que ni
socialment no ho han fet, en canvi, magnifiquen la presència -
com li deia abans- d’esdeveniments puntuals de festes populars,
per suposat, i cada vegada que retransmeten un sant antoni baten
el record d’audiència i se’n congratulen, però compleixen la
seva funció de servei públic.

No he sentit a la primera pregunta que donàs importància a
introduir a la programació 2014 nous programes d’actualitat, de
debat, d’investigació, documentals, només he sentit que
n’esmentava un, però petitet, sense donar-li massa importància,
un, al qual no s’ha referit ara quan ha parlat i, en tot cas, la
preocupació que ens du al final d’aquesta reflexió és la manca
de pluralitat que resulta d’aquesta ínfima presència de
programes d’actualitat que altres mitjans de comunicació tant
d’àmbit de les Illes Balears com d’àmbit nacional li donen la
màxima importància en aquest tems, temps de crisi per altra
banda.

No entraré a detallar el tractament que es dóna a
determinades informacions a informatius o això, perquè això no
és el tema d’aquesta pregunta. Cert és que esper que no
s’aprofitin programes d’actualitat i debats per fer el que ha
denunciat el meu company Sr. Borràs quan parlava d’equiparar
grups consolidats o plataformes ciutadanes rellevants en nombre
de seguidors amb grupuscles creats ad hoc per crear un falta
societat civil, i això està passant a IB3 a vegades, entrevistes a
la ràdio o entrevistes a la televisió on es dóna tanta importància
a un grupuscle recentment aparegut com a una gent que és capaç
de moure 100.000 persones o el ridícul d’una presentadora
intentant ocultar o no comentar la presència d’una camiseta
verda durant la retransmissió del pi de Pollença el dia de Sant
Antoni, això és ridícul, però va succeir.

Ens preocupa, no pel fet del ridícul, que d’això ja se
n’arreglaran, sinó que ens preocupa perquè és demostratiu d’una
manca de pluralisme dins la televisió pública. Si a més d’aquest
tractament de la informació no hi ha cap tipus de programa on
es puguin veure o contrastar diferents opinions...

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Ahora acabo, Sr. Presidente, lamentam la manca de
pluralisme d’IB3 i a qui hauria de preocupar no és a nosaltres,
sinó sobretot a vostè perquè són grups privats els que supleixen
aquesta mancança, aquesta funció d’IB3 i potser al final
acabaran perjudicant la seva tan estimada audiència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz i Rivero. Tiene la palabra.



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 17 / 20 de febrer del 2014 331

 

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

 Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat, bé, això de
l’amenaça que hi ha uns grups privats que puguin fer això,
escolti, aquí cadascú ha de fer el que li toca, eh?, els grups
privats fan la seva feina, nosaltres feim la nostra feina i no ha de
passar absolutament res. 

El que passa és que em preocupa la seva pregunta, la seva
intervenció perquè tenc la sensació que no m’ha escoltat, és que
no m’ha escoltat, demana debat i pluralitat i n’hem parlat aquí
un poc d’això, eh?, acab d’anunciar un programa a les 9 del
matí diari de debat i discussió de l’actualitat, a les 9 del matí,
durant una hora pràcticament!, cada dia!

Hem parlat de la desconnexió d’El Faristol a cadascuna de
les illes que du incorporats debats, com bé li ha certificat el seu
company, quin més debat vol?, un cada dia que no en teníem i
a més a El Faristol el que feim justament és provocar aquesta
discussió de debat encara amb més detall a cadascuna de les
Illes, per tant, on era quan explicàvem tot això?, on era?, i...
podríem parlar que si el president, que si l’altre..., bé, això ja és
el discurs de sempre, però bé, no hi entraré, no hi entraré perquè
d’això ja n’hem parlat.

Escolti’m, aquest és l’objectiu, dur la realitat del carrer a la
nostra televisió i a la nostra ràdio. Això es fa d’una manera
directa i immediata en el moment en què tu fas directes, agafes
i dus el carrer a la televisió o a la ràdio i la nostra programació
està farcida de directes, comença a les 12 del matí amb el
programa La Mirada amb possibilitat d’intervenció de la gent
del carrer, La Mirada també de la 13.20 i La Mirada també
l’horabaixa, que són directes, bàsicament directes, traslladar la
realitat del carrer als nostres mitjans, bàsicament, bàsicament,
tractam la realitat..., basta mirar la nostra programació, Sr.
Diputat, basta mirar la nostra programació, els nostres
programes que triomfen precisament per la proximitat que
tenen. És així.

No em digui que no, perquè és així, bé, li donaré els noms
perquè... a veure si és que no se’n recorda, el Uep, com anam?,
el Palma, pam a pam, el Tira a tira, tal vegada a vostè li sembla
folklòric això, li semblarà folklòric, no és realitat de la nostra
comunitat, aquestes coses, vostè el que vol és més cosa política,
més debat per veure si en poden treure alguna cosa. Escolti’m,
la televisió i la ràdio s’han de dedicar al que s’han de dedicar i
feim un esforç notable per dur la nostra realitat als nostres
mitjans, és obsessiu això, és obsessiu. Per això la càrrega de
directes és important, perquè aquí no toca a ningú, carrer, pum!,
esto es lo que hay, que li sembla malament que duguem la
cobertura de la infanta?, escolti..., jo!, jo!, jo!,  que li sembla
malament que duguem a la nostra pantalla...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, no es una tertulia.

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

...la pujada del pi de Pollença?, bé, bé

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Bueno, que no manipule lo que he dicho, por favor, yo no he
dicho que me parezca mal.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Bonet, usted ha tenido su turno de intervención...

EL SR. BONET I BONET:

Sí, lo sé, pero es que es indignante que manipule lo que se
ha dicho y lo hace continuamente, ¡por favor!

EL SR. PRESIDENT:

...y el director general tiene su turno. Sr. Bonet, por favor.
Continue, ...

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

Jo crec que ho ha qüestionat, jo crec que ho ha qüestionat...

EL SR. BONET I BONET:

Per una qüestió d’ordre, Sr. President, em sap greu haver
d’interrompre però m’agradaria que el director general, que ho
fa reiteradament a cada comissió, no manipuli el que s’ha dit
perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet...

EL SR. BONET I BONET:

...aquest diputat no ha dit que la transmissió de la infanta
estigués malament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, no tiene la palabra. Continue, Sr. Director
General.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (José Manuel
Ruiz i Rivero):

És que això és la realitat que hi ha, és que això és la realitat,
li agradi o no li agradi.

Aquí el que passa és que hi ha un altre problema, molt més
preocupant que tot això, Sr. Bonet, és que tal vegada la realitat
a vostè no li agrada. Tal vegada és que la realitat a vostè no li
agrada i tal vegada és per això que és aquí, que em sembla molt
legítim, per intentar canviar la realitat, és la seva feina, canviar
la realitat que hi ha al nostre carrer. Per això és aquí intentant
defensar uns interessos i un parer distint del Govern, és així. La
realitat, però. Sr. Bonet, és la que és, no és la que a vostè li
agradaria que fos. 

Evidentment, ja li he dit que nosaltres ens podem equivocar
i que duim el camí de dur al cent per cent la realitat al carrer,
ens podem equivocar i no serà el cent per cent, és clar que sí,
això seria... seria vanitós dir que seríem..., nosaltres ho duim tot
i el que deim és el que hi ha, però escolti’m no em qüestioni que
el que es fa no és reflectir la realitat. No. No m’ho qüestioni.
Ara em dirà que estic manipulant, vostè m’ho està qüestionant?,
vostè m’ho està qüestionant, però jo li dic que no, jo li dic que
no i li dic que tal vegada el problema és que a vostè aquesta
realitat no li agrada i vostè s’estima més prestar la seva atenció
en altres qüestions que seran importants, però no és tota la
realitat d’aquesta comunitat.

Hi ha molts de professionals que cada dia trepitgen el nostre
carrer per justament fer aquesta feina, hi ha molts de directes
que avalen que la realitat és aquella. A partir d’aquí, qualsevol
altra qüestió, hi veig un interès que no exactament el que vostè
planteja a la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. 

9) Pregunta RGE núm. 1488/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impacte de les audiències.

Para formular la novena pregunta RGE núm. 1488/14,
relativa a impacto de las audiencias, inteviene el diputado del
Grupo Parlamentari Popular Sr. Fernando Rubio. Tiene la
palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director General,
efectivament, crec que hi ha un fet que avala la seva gestió i que
aquesta televisió pública, aquesta radiotelevisió pública dóna un
servei públic més que acreditat i això ho demostren les
audiències que vostès presenten setmana rere... mes rere mes en
aquesta comissió de control i que nosaltres consideram que és
l’aval més important per veure que aquesta televisió és una
connecta amb la ciutadania, que cada vegada que es presenten
dades són dades que superen les darreres presentades a la
mateixa vegada pel seu equip i per això, consideram que això és
la mostra més important per veure que aquesta és una televisió

pública que està en connexió amb la societat i per tant, la
societat se sent representada pels serveis que vostès ofereixen.

Tots els programes són importants, crec que això és un fet
clar, aquells que són d’oci, aquells que són més folklòrics,
aquells que són infantils o de cuina, però sense cap dubte els
programes informatius són els més importants ja que s’hi fa un
tractament de la notícia, un tractament que s’ha de fer, com no
podia ser d’altra manera, inspirat pels principis d’objectivitat,
imparcialitat i neutralitat i que precisament són els programes
que més es veuen.

Per això pens que no s’ha d’escoltar quan es critica que la
televisió pública fa programes que ho interessen a ningú o que
no són importants o que no són programes que tenguin un
impacte que s’hagi de tractar a la televisió pública, perquè
efectivament quan sentim crítiques que com és possible que es
doni cobertura a la declaració de la infanta...

EL SR. BONET I BONET:

Això és mentida.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...i no es facin altres coses, també consideram que és
absolutament...

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, es torna manipular el
que ha dit aquest diputat anteriorment...

EL SR. PRESIDENT:

Un segundo, por favor.

EL SR. BONET I BONET:

...i deman al Sr. Rubio que rectifiqui.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, usted ha tenido su turno de intervención...

EL SR. BONET I BONET:

No, no, Sr. Presidente, ¡es que esto ya pasa de castaño
oscuro!

EL SR. PRESIDENTE:

El Sr. Rubio tiene....

EL SR. BONET I BONET:

 Si lo quiere entender.
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EL SR. PRESIDENT:

No intente... Sr. Bonet, no intente crispar una situación...

EL SR. BONET I BONET:

¡Pasa de castaño oscuro! ¡Contínuamente están manipulando
lo que se dice y no he dicho esas palabras!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, déjele argumentar. Usted tendrá su turno de
intervención...

EL SR. BONET I BONET:

Eso no es argumentar, ¡es mentir!

EL SR. PRESIDENT:

Usted tendrà su turno de intervención, tiene otra pregunta.
Sr. Rubio, continue, por favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Com deia, s’havia de donar aquesta
cobertura a la declaració de la infanta perquè aquesta cobertura
era necessària, un esdeveniment que va tenir cobertura a nivell
internacional a totes les cadenes i a totes les televisions
internacionals, qualsevol persona que passava per allà veia totes
les furgonetes que hi havia de tots els mitjans de comunicació,
evidentment IB3 havia de donar cobertura perquè a més aquest
fet passava a les nostres illes. Per tant, Sr. Director, consider
que vostès varen fer el que havien de fer.

Una vegada dit això, ens agradaria saber quin és l’impacte
de les audiències tenint en compte el canvi en el mesurament
d’aquestes per part de Kantar Media, en agradaria si, per favor,
Sr. Director, ens pot explicar com funciona aquest sistema de
mesurament de les audiències, com es pot detectar la quota de
pantalla de l’audiència i en definitiva, quin és el sistema que
s’utilitza a partir d’ara per part de la televisió pública.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz i Rivero, tiene la
palabra.

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

Gracias, Sr. Presidente.  Gràcies, Sr. Diputat, intentaré amb
aquesta pregunta ser una miqueta pedagògic, però és una
qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

Perdone, Sr. Director General, ¿podrán guardar un poco de
silencio por favor que se oye? Siga, por favor.

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

Es una qüestió tècnica una miqueta complicada i intentaré
explicar com funciona. Saben vostès que Kantar Media és
l’empresa encarregada del mesurament de les nostres
audiències, de les nostres i de totes les televisions de la Forta,
basen la seva audiometria en plafons de llars representatius de
la nostra societat i ho fan a través d’aparells electrònics que són
els que se’n cuiden de mesurar de manera automàtica aquestes
audiències, saben vostès que és (...)

EL SR. PRESIDENT:

Perdone un momento, Sr. Director General, por favor
¿podrían guardar silencio que se oye excesivamente aquí
delante?, gracias.

Continue, por favor.

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

Aquesta mostra s’agafa a partir de la població de més de
quatre anys i es fa en funció d’una representació proporcional
del que hi ha a la nostra societat, es fan servir un parell de
criteris, de paràmetres per fer una distribució ajustada a la
realitat del carrer i que l’audiència efectivament sigui el més
eficaç possible.

El criteri que ens ocupa ara perquè està afectant... o afectarà
de manera important aquelles comunitats autònomes on hi ha
una cooficialitat de dues llengües, és a dir el País Basc,
desgraciadament ja València no, Galícia i TV3, bé, en funció
d’unes dades que ens dóna l’Institut Nacional d’Estadística i
l’empresa editora d’aquest servei, idò confeccionen la
distribució dels distints audiòmetres, és a dir, perquè ho vegin
i ho entenguin, si aquell informe diu que dels domicilis, de les
llars hi ha al carrer el 73% que entienden y hablan una llengua
en concret, en aquest cas el català, idò han de fer una distribució
amb la mateixa proporció dels audiòmetres; si aquest informe
diu que hi ha un 18,6% de llars que entienden pero no hablan
el català, idò bé, es fa una distribució en atenció a aquesta
proporció de tres audiòmetres i així també, per acabar, els de no
lo entienden, bé, idò en funció a això es fa una distribució. 

La distribució que encara és vigent fins al desembre de l’any
2013 ve d’un estudi de fa deu anys pràcticament, és a dir fa deu
anys que no es revisa. Ara hi ha una proposta de revisió d’això
que evidentment el que farà és moure aquestes xifres, la
previsió, eh?, no són dades formals ni oficials, diuen que quan
hi havia un 73%, abans, d’entienden y hablan el catalán, ara
serà un 62,3; quan hi havia un 18,6% de llars que entienden
pero no hablan, ara serà un 26,2, i després quan hi havia un 8,4
no lo entienden, idò serà un 10,8.
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És a dir, hi haurà un moviment dels audiòmetres que no
beneficia per a res aquelles televisions autonòmiques que han de
conviure amb una cooficialitat de les llengües. El cas més
preocupant serà el de TV3 que està negociant amb l’empresa a
veure l’aplicació d’aquests criteris com es farà o fins a quin punt
han de distingir entienden y hablan i entienden pero no lo
hablan i bé, és preocupant perquè això afectarà de manera
negativa les audiències, torn insistir d’aquelles televisions
d’aquelles comunitats on hi ha una cooficialitat de llengües i
darrere això evidentment hi ha moltes coses que pengen, entre
d’altres l’audiència, ingressos comercials i bé, la seva presència
dins cadascun dels territoris.

Això és un tema que ens afectarà a nosaltres també, bé,
l’estam analitzant i l’estam estudiant i ja veurem quin és el
resultat, però crec que amb aquesta feina de fiscalització, crec
que era oportú que vostès tenguessin coneixement que aquesta
preocupació la tenim, l’està abanderant TV3 perquè l’impacte
a TV3 serà notable i després veurem nosaltres com ho podem
resoldre, quines solucions podem aportar perquè l’impacte sigui
nul o el mínim possible a aquesta casa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

10) Pregunta RGE núm. 1495/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a potenciar programes educatius infantils.

Pasamos a la décima pregunta RGE núm. 1495/14, relativa
a potenciar programas educativos infantiles, interviene el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Sr. Cosme Bonet.
Tiene la palabra.

EL SR BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Aquest, Sr. Director general, no és un
debat nou. Aquest diputat va presentar en el seu moment una
proposició no de llei sobre programació infantil en anglès, a la
qual no es va fer molt de cas; en una pregunta el mes d’octubre
vostè i jo ja vàrem tenir oportunitat de debatre, i avui, insistim,
aprofitam l’avinentesa que som a inici d’any, canvis de
programació, i que el tema del debat sobre l’anglès està molt
d’actualitat.

A mi m’agrada que el preocupi quan feim segons quines
afirmacions; a mi en canvi el que em preocupa és que li
recomanin no escoltar les crítiques. Però, bé, a vostè li toca
complir les lleis i nosaltres pensam que la potenciació de
programes educatius també és una cosa que inclou la Llei d’IB3.
Esper que no em contesti -i amb això ja li apunt per allà on
anam, aquesta vegada- que un programa tan respectable com
Uep! Com anam? és un programa educatiu; és un bon
programa, és un programa que parla de qüestions reals, de gent
com mon pare, que té una finca, un hortet, i té animals. Però
quan li deia que faltaven programes d’actualitat no em referia a
aquesta actualitat, que és real que existeix; si ha de parlar de
jubilats, parli dels jubilats que no poden pagar els medicaments,
preocupin-se de la gent de l’atur, dels malalts sense cobertura

sanitària o dels joves que se’n van de les Illes Balears. En
definitiva, són mancances que té.

Entre aquestes mancances, una d’elles -ja la hi he
esmentada- que tenien vostès és no reflectir la realitat social
d’aquestes illes completament, sinó que només reflecteixen la
que els interessa. També crec que tenen una notable mancança
pel que fa a problemes educatius i de caire infantil.

EL SR. PRESIDENT:

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

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. Miri, he de
coincidir amb vostè en la importància de prestar atenció a
aquest colAlectiu més jove de la nostra comunitat autònoma.
Afortunadament no és el gruix important de la nostra audiència,
desafortunadament. És a dir, ja ens agradaria, a nosaltres, tenir
més seguidors d’aqueixa edat, però també és vera que som una
televisió petita, amb uns recursos molt limitats, i si haguéssim
de prestar atenció a totes les obligacions de la mateixa manera
no ens bastaria ni tres vegades el nostre pressupost, hauríem de
menester un altre canal, com tenen altres televisions; és a dir,
serien una televisió i una ràdio totalment diferents de les que
tenim ara.

Evidentment no podem obviar que hi ha una responsabilitat
de cuidar aquests colAlectius, i els tenim atesos en funció de les
nostres possibilitats. Vostè em diu “no faci referència a...”;
home, no, no li faré referència al Uep! Com anam?, però sí que
és cert que qualque pinzellada de la nostra programació, en
tenim, en atenció sempre a les nostres possibilitats. Sí que és
vera que es poden fer més coses, però hi ha tants de colAlectius
i tantes responsabilitats per cobrir, que evidentment els recursos
tan limitats els hem d’administrar i molt bé.

Què feim en atenció a aquest públic més jove? Bé, miri, el
tema d’anglès, vostè ho ha apuntat: tenim dibuixos animats en
anglès a primera hora del matí. Potser a vostè no li pareixerà el
que m’està demanant, però jo crec que la nostra abanderada de
l’audiència més jove, que és Maria Bimbolles, si vostè l’observa
inclou píndoles pedagògiques molt importants, va dedicat a
aquella població més jove, bé, i sempre fer pedagogia amb
aquesta gent sempre és important, i ella la fa també els matins
i al nostre programa La Mirada de l’horabaixa. I després tenim
a la ràdio un programa educatiu que està funcionant molt bé, i
vostè ho sap, supòs que ho ha sentit, que és No venim amb
manual, No veim amb manual, a la nostra ràdio, que és un
programa centrat en joves i parla d’educació.
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Per tant, clar que sí que podríem dedicar me's recursos, més
temps, però, bé, les nostres possibilitats són finites, i
evidentment són molts de fronts que hem de cobrir, i aquesta és
l’aportació que podem fer, de moment, en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director general, sí, aquest debat
de qualque manera no va molt més enllà del que ja vàrem parlar
el mes d’octubre. En aquell moment li vaig posar d’exemple
Let’s Clan, el mes d’octubre, i vostè en aquell moment em va
reconèixer -i avui m’ha dit, o m’ha posat exactament els
mateixos exemple-, vostè em va dir en aquell moment que
tenien una tímida programació en anglès -en aquell moment
parlava més de programació en anglès-; jo diria que és molt
tímida, li vaig dir que no basta Little bird. 

Que tenen com a educatiu Maria Bimbolles, cert. Vostè en
aquell moment em va esmentar que posarien en marxa un
programa concurs de preguntes i respostes per a joves, no sé si
a la televisió; no he sentit que ho comentàs, no sé si ho té previst
o ja ho ha descartat. De totes formes centrar aquesta
programació educativa o infantil en el matinal..., bé, és el
mateix que quan m’ha dit que faria més programació
d’actualitat amb El Faristol; a les 9 del matí un programa
d’actualitat, li deman qui mira la televisió a les 9 del matí. Per
allà darrere diuen que moltíssims, però a mi m’agradaria que ho
digués el director general. M’agradaria saber si el programa
d’actualitat s’ha de fer a les 9 del matí. La gent fa feina, la que
en té. Bé, es veu que els diputats del Partit Popular miren la
televisió a les 9 del matí perquè tots fan senyes, però en realitat
jo crec que la majoria dels ciutadans, no.

Li torn demanar, per exemple, per què no es planteja fer
pelAlícules..., que les pelAlícules puguin tornar-se a veure en
versió original en anglès, o posar les opcions en tres llengües
per al cinema; per què no?, crec que seria una decisió important
en un context com l’actual. Ja li ho vaig recordar i li ho vaig
retreure, i avui li ho recordaré: com es pot convertir
l’ensenyament de l’anglès en la pedra mestra de la política
educativa del Govern i que això no tengui cap reflex dins IB3?
Ho repetiré: com es pot convertir l’ensenyament de l’anglès en
la pedra mestra de la política educativa del Govern i que això no
tengui absolutament cap reflex dins IB3? Té cap sentit? No té
cap lògica. 

Una programació tímida, en les seves pròpies paraules, i és
al Diari de Sessions, no pareix que respongui a l’afirmació
categòrica del mateix president del Govern de les Illes Balears
sobre el TIL, que el considerava fonamental per a les properes
generacions. Si tan important és educar les properes generacions
en l’anglès i si hem pogut llegir d’un doctor en pedagogia fa
pocs dies, a un debat a un mitjà de comunicació d’aquestes illes,
que seria més eficaç la implantació de l’anglès a IB3 que el TIL,
com és que aquest govern de les Illes Balears i la direcció
d’IB3, en compliment del programa electoral del Partit Popular,
que dóna tanta importància a això, i en compliment de la lògica
que defensen el president del Govern i tots els consellers i

diputats i alts càrrecs del Partit Popular que vulguin sentir quan
es parla sobre el TIL, el tan contestat TIL, com és que això no
té absolutament cap reflex dins IB3?, que podria ser
l’instrument pedagògic més important que tendríem per
realment aconseguir que la joventut d’aquest país aprengués
l’anglès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Ruiz. Tiene la palabra.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sr. Diputat. A veure, m’ha
comentat vostè que no manipuli. Però, bé, és que jo li explic les
coses i després obvia allò important. Li estic dient que tenim un
programa nou a la ràdio per als joves amb un marcat caràcter
educatiu, per educació reglada, no... més o menys interpretable,
reglada; és un programa que es fa en colAlaboració amb la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma, amb un
programa que es diu Palma Educa, que feim feina amb nins de
segon i tercer cicle de primària i de primer i segon de batxillerat,
d’ESO, perdoni. 

Bé, escolti!, però això no ho diu, no ho ha escoltat o no li
interessa. Escolti, que hi ha propostes, hi ha realitats, hi ha
realitats que ja estan funcionant. Programa educatiu juvenil, ja
el té aquí, No venim amb manual, a la nostra ràdio; educació
pràcticament reglada. A més tracta de qüestions..., expressió
oral, capacitat creativa, expressió escrita..., qüestions
fonamentals per a l’educació dels nostres joves. Bé!, però no
obviï això, eh?, no obviï això. Vull dir que això són símptomes,
efectivament, que hi ha una preocupació i que s’hi dediquen uns
recursos. Això és important.

Bé, ara ja me mescla allò del TIL, que per què no feim més
anglès. Clar que podríem fer moltes coses més, podríem fer
moltes coses més, moltes coses més, però tenim una limitació
horària, tenim un canal, tenim uns únics recursos, i molts de
fronts a satisfer. El que no pot ser per qüestió d’oportunisme és,
bé, ara ficam el TIL, ara ficam educació, ara ficam joves.
Escolti, nosaltres ens he marcar una ruta... Que si ho exigeix el
president de la comunitat. Bé, com quedam?, com quedam?
Hem de fer seguidisme o no hem de fer seguidisme? Hem
d’actuar amb criteri...? Anam aquí una miqueta a l’estratègia.

Per tant cregui’m quan li dic que, el que feim, ho feim
sempre atenent totes les obligacions legals, i evidentment les
apostes nostres per una opció o per altra, amb uns recursos
limitats, i que intentam cobrir tot l’espectre, tot.
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Torn a insistir. Feim coses per a joves en tema d’educació?
Sí, les que li he dit posant especial interès i èmfasi en aquest
programa que vostè no ha comentat, i que li torn remarcar
perquè efectivament s’ajusta a allò que vostè demana. I els
altres, si tenim possibilitats i recursos, vendran; quedi vostè
tranquil que és la nostra aposta, també.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

12) Pregunta RGE núm. 1508/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiències en comparació amb altres anys.

Para formular la decimosegunda pregunta, RGE núm.
1508/14, relativa a audiencias en comparación con otros años,
interviene el diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Fernando Rubio. Tiene la palabra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Director general, ens
agradaria que en aquesta comissió també vostè tengués
oportunitat de poder explicar quines són les dades d’audiència
d’enguany, de l’any 2014 -duim molt poc temps-, si es poden
comparar aquestes dades d’audiència de l’any 2014 amb altres
anys, però si que ens agradaria també si es pot detenir un poquet
en les audiències que es varen produir l’any passat, l’any 2013,
i també fer una comparativa amb les audiències anteriors.

Per les dades que tenim, les dades de les audiències que
vostè ha anat donant, i també les explicacions de la graella que
vostè també ens ha explicat, de tota la programació que
ofereixen tant la ràdio com la televisió públiques, nosaltres veim
que hi ha una sintonia amb la societat i pensam que
efectivament s’ha de valorar el fet de donar uns serveis
informatius de qualitat, però també s’han de donar altres serveis
i altre programes que siguin programes -per exemple aquí se
n’ha parlat- programes educatius, idò també, però també
programes d’oci, també programes folklòrics, també programes
infantils, també programes de cuina, també el western, per
exemple, que es dóna el migdia... Bé, idò hi ha d’haver temps
per veure-ho tot i per a totes les opcions, per a totes les edats...
A les 9 del matí hi ha persones que fan feina, però hi ha moltes
persones que estan jubilades, o que fan feina a ca seva, o hi ha
tota una sèrie de persones, de població a la qual la televisió
pública s’ha de dirigir.

Però jo crec que hi ha una cosa que ratifica tota aquesta
gestió, que són aquestes dades, aquestes audiències que si vostè
ens podia explicar em remetria a la pregunta per tal que doni la
contestació oportuna. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. Le contesta el Sr. Ruiz. Tiene la palabra.

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, sí, convé fer
ara una mica de reflexió sobre les xifres d’audiència de l’any
2013, un pic s’ha pogut tancar, i, bé, els diré molt
esquemàticament, perquè en tenguin coneixement, que vàrem
tancar l’any 2013 amb un 5,9% de la quota de pantalla, per
davant de la Cuatro i la Sexta; per tant ens situam en la mateixa
posició que havíem mantingut fins ara. Això suposa millorar
dues dècimes la mitjana de l’any 2011 i de l’any 2012, per tant
consolidam la nostra audiència durant l’any 2013, això sobretot
tenint en compte que vàrem gastar 13 milions d’euros menys.
Això és important, perquè això limita molt la teva capacitat
d’actuació, i sobretot si tenim en compte la davallada
generalitzada de les televisions públiques, exactament
Radiotelevisió Espanyola va perdre 4,2 punts, amb el pas d’un
15,3 a un 10,9 en aquest mateix període, més que res perquè
situïn vostès les dificultats de millorar el concepte d’audiència.
La FORTA també, l’agrupació de les diferents televisions
autonòmiques va perdre en aquest període 1,4 punts de quota.
Com veuran vostès, un escenari complicat.

La nostra cadena, la va veure un poquet més del 98% de la
nostra població; això significa 2,2 punts més que l’any 2012, i
tenim consolidat el mes de gener com el nostre mes més profitós
quant a audiència amb un 7,1, gràcies a aquestes coses com són
les festes de Sant Antoni, Sant Sebastià, el pi de Pollença, les
nostres beneïdes... Bé, tradicions que evidentment la gent vol
conèixer a través de la nostra pantalla. 

La franja horària més profitosa per a nosaltres és de les 2 a
les 5, amb una mitjana d’un 8,4%, liderada pels nostres serveis
informatius, que firmen un poquet més del 13% de la nostra
quota. Continuam essent la cadena més vista en aquelles llars
catalanoparlants, i com a anècdota els he de dir que el programa
més seguit, amb una audiència mitjana de 72.000 seguidors va
ser el Mira per on de dia 13 de gener, amb un 14,5 de share. 

Això són bàsicament les dades que podem concloure de
l’any 2013, i ara unes pinzellades del gener de l’any 2014, que
el vàrem tancar amb un 6,1%, que és un increment del 15% en
referència al mes de desembre de l’any 2013. Estam a la mitjana
exacta dels mesos de gener des de l’inici de les emissions a la
nostra televisió. I, bé, com a dia destacat es consolida el
divendres, com a dia destacat de la setmana es consolida el
divendres, i aconseguim també un increment de la nostra
audiència dels diferents targets, incrementam el 43% a l’edat de
25 a 44 anys, un 38,4 en els individus de 4 a 12 anys, que és una
audiència difícil per a nosaltres, però en definitiva un increment
generalitzat que, bé, que acceptam de bon grat, evidentment.
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El mes de gener han vist la nostra cadena més de 860.000
persones, 10.000 persones més que l’any 2013. Vostès poden
calcular la magnitud d’això, pràcticament tota la comunitat a un
moment donat, un poquet menys, entre el 80 i el 90% de la
nostra comunitat ha passat per la nostra televisió. I, bé, els
programes que estiren l’audiència són els que ja hem comentat
aquí: Això és mel; Uep! Com anam?, amb un 8,9; Això és mel,
els deia, amb un 9,2; Craks pel món, un programa d’estrena, el
6,1; el Mira per on que té un 9,9; i Migjorn, la nostra sitcom,
que es consolida en un 6%, que és una miqueta per damunt la
mitja de la nostra audiència. He de dir-los que programes que
fan reflex directe de les nostres tradicions, com Sant Antoni i
Sant Sebastià, aquest mes també han estat els que han estirat de
l’audiència, pràcticament amb un 14%, mentre que la pujada al
pi de Pollença l’ha vista un 20,3% de l’audiència amb 125.000
telespectadors de la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Sr. Rubio, ¿desea usar la réplica?

Bueno, 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.

Gracias.
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