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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president, Esperança Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Jaume Carbonero.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

Compareixença RGE núm. 4516/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre les directrius de la direcció de l'EPRTVIB
en relació amb el compliment de la funció de servei públic.

El orden del día de hoy es el siguiente: la comparecencia
RGE núm. 4516/14, del director general del Ente Público de
Radiotelevisión de las Illes Balears, solicitada por cuatro
diputados miembros del Grupo Parlamentario Socialista, para
informar sobre las directrices de la dirección del Ente Público
de Radiotelevisión de las Illes Balears en relación con el
cumplimiento de la función de servicio público. 

Asiste el Sr. José Manuel Ruiz i Rivero, director del Ente
Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, acompañado por
el Sr. José Miguel Fabregat, gerente del ente público; el Sr. José
María Castro Catena, director de IB3 Radio; el Sr. Joan Mestre,
director de IB3 Televisión, y la Sra. Mar Adrián, ¿no?, directora
de la televisión. Tiene la palabra el Sr. José Manuel Ruiz i
Rivero para hacer una exposición oral sin tiempo limitado.

Gracias.

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

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tots, solAlicita el Grup
Parlamentari Socialista la meva compareixença en aquesta
comissió per a aparentment conèixer les directrius que emanen
d’aquesta direcció general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears per al compliment del servei públic de
comunicació audiovisual de la nostra comunitat. 

Entenc jo, entenen vostès i entén qualsevol que hagi llegit la
premsa aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes que el
seu interès no es tan general per al servei públic, entenem que
també, sinó per a algunes altres qüestions, per descomptat molt
més mediàtiques, molt més profitoses políticament i que poc o
res tenen a veure amb la consecució o no dels objectius propis
del nostre servei de comunicació audiovisual.

Així i tot, els he de reconèixer que no és criticable voler
saber, això és un evidència que ningú no pot qüestionar, tot el
contrari, és necessari i estan vostès en el seu dret, encara que si
haguessin tengut realment aquesta preocupació hi ha vies molt
més ràpides i molt més resolutives que haguessin aclarit de
manera immediata les seves inquietuds, inquietuds que han fet
públiques a través de diversos mitjans. 

Respectant com no pot ser d’altra manera el seu dret a saber
i a conèixer tot allò que incumbeix a la nostra entitats, a l’ens
públic, permeti’m vostès qüestionar la seva manera de procedir
a la convocatòria d’aquesta comissió, havent-hi sobretot una
comissió de control creada aposta per a aquestes qüestions, a la
vista a més que les seves declaracions públiques i intervencions
en aquesta mateixa casa, de les quals tindrem ocasió de parlar,
deixen..., doncs bé, moltes qüestions enlaire en les seves
intencions.

Segueixen vostès encaparrotats a veure en IB3 una manera
més de fer oposició a aquest govern, al Govern d’aquesta
comunitat i desaprofiten, cregui’m quan els dic això,
l’oportunitat que els hem brindat en més d’una ocasió, la de fer
d’aquesta institució precisament el que mereix ser, la televisió
i la ràdio de tots, per a tots i sobretot una ràdio i una televisió
que sigui estimada per una gran part de la nostra ciutadania,
amb la qual es puguin sentir absolutament identificats i que
s’accepti com a un valor més de la nostra identitat, de la nostra
cultura i de la nostra manera de ser.

Per això vull començar així, reivindicant aquesta necessitat
de deixar IB3 al marge de qualsevol debat d’interès polític
partidista. Si entre tots aconseguíssim això, li puc assegurar que
aquesta casa no només es guanyaria el respecte de la classe
política, que és imprescindible, sinó també el respecte, l’estima
i la valoració necessària de tota la nostra societat.

Mirin, senyors diputats, és evident que ens podem equivocar
i de fet, segur que ens equivocam, segur, però és la nostra
obsessió protegir i blindar el servei que IB3 ha de prestar amb
atenció a tota la normativa, evidentment, que ens regula perquè
és vocació nostra correspondre la confiança que la nostra
societat ha dipositat en IB3, amb responsabilitat, eficàcia i
sobretot humilitat.

Referint-nos ja a la seva petició del compliment del servei
públic, hem parlat d’això en moltes ocasions de manera puntual,
pràcticament a totes i cadascuna de les meves compareixences
en aquesta seu parlamentàriament perquè, irremeiablement,
aconseguir aquests objectius és responsabilitat meva i de tots els
que integren l’equip de l’ens públic de radiotelevisió.
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S’interessen vostès per les directrius d’aquesta direcció
general per al compliment del servei públic i tenc una bona
notícia, senyors diputats, tenc una bona notícia per donar-los,
efectivament, existeixen directrius, existeixen directrius per part
d’aquesta direcció general que afecten directament la
consecució dels objectius que la llei marca per al nostre servei
públic. I tenc també una mala notícia per a vostès, que és que
aquestes directrius són únicament les directrius pròpies d’un
responsable que pretén dur la institució que lidera a les més
elevades quotes d’acceptació social, de respecte al sector
audiovisual i du al límit màxim que es pugui la utilitat que mai,
mai, mai no hagi tengut aquesta televisió i ràdio autonòmiques.
És aquesta la nostra obsessió.

Per tant, aquestes directrius i no unes altres són les que
aquest director general pretén donar a tots els que integren IB3,
amb l’única intenció, com els deia, d’aconseguir els objectius
propis que la llei ens té marcats per al nostre servei públic.

D’aquesta manera no en queda una altra, a la vista de la seva
petició, que recordar-los algunes de les qüestions que hem
definit com a prioritàries en el desenvolupament de la nostra
responsabilitat i que són les que motiven que el director general
doni les oportunes directrius al nostre dia.

Recordin vostès que la nostra llei, la 15/2010, de 22 de
desembre, en relació amb el seu article 4, la missió del servei
públic, on s’inclouen promoure el coneixement i la difusió dels
valors constitucionals i estatutaris, així com de la llengua
catalana i la cultura pròpia de les Illes Balears, promoure els
valors cívics, l’educació, coneixen vostès que tenim programes
d’educació, específics d’educació, com ja vàrem parlar d’un de
la ràdio, també certa formació en anglès que donam a la nostra
televisió a la pàgina web, també parla de les responsabilitat
social, és de sobra coneguda la nostra campanya de
responsabilitat social corporativa que baix el títol de Tots
donam una mà posa tots els nostres recursos a la disposició
d’entitats de caràcter social i solidari, ja duim devers 56 entitats,
que colAlaboren amb nosaltres, perquè puguin complir els seus
objectius d’ajudar aquells colAlectius especialment necessitats i
també el nostre programa de La Mirada de les 12 del matí, un
nou espai que se centra dos dies a la setmana únicament i
exclusivament a donar a conèixer la feina d’aquells colAlectius
que desenvolupen les seves obligacions en benefici de la nostra
societat amb un marcat perfil social. Preservar els drets dels
menors i els joves, el dret a l’honor, a la vida privada, promoure
la igualtat entre les dones i els homes, defensar el dret a l’honor
i a la vida privada, etcètera, etcètera, etcètera, tota una llista
d’obligacions que vénen ben descrites a la nostra llei.

Podrien trobar vostès multitud de conceptes als quals es deu
aquest servei públic i que pretenem conciliar amb l’objecte
propi de l’activitat audiovisual que a grandes trazos són
l’entreteniment, la informació i l’estímul del nostre sector
audiovisual en la nostra comunitat, però és cert també que
resulta convenient establir prioritats davant aquesta llarga llista,
interminable llista d’obligacions les quals procuram complir de
manera inequívoca.

Aquesta direcció dóna instruccions, donam instruccions
perquè el nostre servei públic colAlabori amb el nostre sector
audiovisual, tal com defineix l’article 4.2 de la nostra llei. Per
això acabam de signar un conveni amb la nostra associació de

productors i l’associació de cineastes de la nostra comunitat, al
qual IB3 dedica 80.000 euros precisament amb la intenció de
facilitar la producció audiovisual en la nostra comunitat, així
com ajudar a la projecció exterior dels nostres cineastes, dels
nostres actors i dels nostres directors. 

També donam instruccions per firmar un nou conveni de
colAlaboració amb el clúster audiovisual per a la celebració d’un
nou festival de cinema, Maremostra, que saben vostès que es
durà a terme a finals d’aquest mes. També donam instruccions
per a la signatura d’acord de colAlaboració amb un altre gran
protagonista, el sector audiovisual de la nostra comunitat, que
és el laboratori d’animació de la Universitat conegut com
LADAT, per facilitar la nostra feina i per cercar l’excelAlència
també a la nostra programació.

De la mateixa manera es donen instruccions perquè s’arribi
a acords amb les diferents ràdios locals de la nostra comunitat,
ràdios locals públiques per a l’intercanvi de programes a manera
de colAlaboració. Ja en duim cinc, senyors diputats, perquè
puguin ocupar temps d’emissió a cost zero i nosaltres disposar
d’informació local i propera a la nostra ciutadania. 

Es donen també instruccions per millorar l’acceptació de la
nostra marca -qüestió saben vostès per a nosaltres fonamental-
entre la nostra ciutadania, per això procuram fer una
programació d’absoluta proximitat que cerca... ens caracteritza
i tants d’èxits dóna tant a la graella de la nostra televisió com a
la nostra ràdio; però a més a més apostam per sortir al carrer, el
cas més evident el tenim a la nostra ràdio que fa de manera més
sovint, perquè té més agilitat..., bé, i va apostar per dur la seva
programació molt a prop del ciutadà. També ho fa, amb més
dificultat per ser molt més costós tant en conceptes tècnics com
econòmicament la nostra televisió, amb retrasmisions en directe,
com la que varen poder comprovar aquest mateix dilluns, vostès
ho varen poder comprovar amb el Firó de Sóller, i en alguns
altres casos encara més notables i potents, com puguin ser les
festes de Sant Antoni, el Pi de Ternelles o les festes de Sant
Joan a Ciutadella, tots seguits per milers de persones, i que fan
que la nostra ciutadania puguin observar IB3 com a un element
cohesionador, essencial a la nostra comunitat, a la nostra
cultura.

Fruit d’aquesta política algunes institucions, senyors
diputats, han volgut reconèixer la nostra labor, com per exemple
el nostre programa Balears Nostrum que ha estat premiat pel
Ministeri d’Indústria per la seva feina, la seva labor de
promocionar l’artesania; els nostres informatius per la seva
secció d’Emprenedors pel Club de negocis o el nostre programa
Tira a Tira pel grup excursionista Calabruix de Manacor. Com
podran comprovar, reconeixements socials que ens apropen
molt a la nostra ciutadania.

Podem destacar també l’accessibilitat per als discapacitats
de la nostra comunitat a la nostra programació, per això es
donen instruccions, una altra vegada, perquè es potenciï la
subtitulació dels nostres informatius i també del nostre magazín
La Mirada que en breu ja serà una realitat, així com també la
llengua de signes a un dels nostres programes.
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Parlant d’instruccions, donam també instruccions perquè el
funcionament intern no sigui un obstacle en el compliment de
les nostres obligacions i és precisament per això que donam
instruccions i aprovam mesures encaminades al compliment
pressupostari, no solament amb l’ànim de gastar només el que
tenim, que això sembla una evidència, però que fins al moment
no s’ha fet, sinó d’eliminar de manera definitiva qualsevol
element que posi en jaque la nostra continuïtat, la continuïtat
tant de la nostra ràdio com de la nostra televisió, com era el
deute històric que mantenia aquesta casa amb els seus
proveïdors.

Saben vostès que gràcies als diferents mecanismes de
pagaments aprovats pel Govern central i gestionats pel Govern
autonòmic hem aconseguit passar d’un deute de 85 milions
d’euros l’any 2011 a poc més de 5 milions a dia d’avui, per
resoldre aquest assumpte, senyors diputats, també donam
instruccions. Com també donam instruccions perquè els nostres
informatius es consolidin com a peça clau de tota la nostra
programació i que justifiqui veritablement la nostra raó de ser.

Precisament per això, aquesta direcció va donar instruccions
al seu moment que una vegada normalitzada la qüestió financera
a IB3 es recuperassin algunes de les prestacions que havíem
perdut justament per una justificació exclusivament
pressupostària i no és altra que les nostres delegacions a la part
forana, això sí, en aquesta ocasió a cost zero, per estar recollida
la seva implantació en els oportuns acords amb els ajuntaments
d’Inca i de Felanitx.

La nostra intenció, però, senyors diputats, la tenim posada
també en la cohesió territorial, un dels elements fonamentals al
text normatiu que ens regula i és per aquest motiu que vàrem
donar instruccions perquè es donàs el protagonisme que
mereixien les nostres delegacions, no per una qüestió purament
de quotes, sinó per vertadera convicció que és una manera de
cercar l’excelAlència a la nostra televisió autonòmica.
Precisament per això donam instruccions d’emetre des del
principi d’any les desconnexions del nostre programa magazín
a la ràdio, El Faristol, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, a part d’un programa específic que tenim a la
ràdio, L’Espipellada, que fa connexions amb distintes localitats
dels nostres municipis, les seves ràdios, perquè ens contin la
realitat que afecta cada un d’ells.

De la mateixa manera els trasllat una altra inquietud que és
la poder emetre també des de la televisió desconnexions amb
producció pròpia, això és una inquietud, això no és encara una
realitat, de cada una de les nostres illes. Amb aquesta intenció
s’han donat també instruccions perquè s’estudiï la viabilitat
tècnica de fer-ho. A dia d’avui els inconvenients es
circumscriuen únicament i exclusivament a qüestions
tecnològiques d’ús i disponibilitat dels diferents multiplexs.

D’altra banda, i amb voluntat de recollir la participació de
tot el món que així ho desitgi i amb l’ànim d’aportar la
informació necessària de manera que entre la ciutadania es
pugui fomentar l’esperit crítica que deu tenir qualsevol
democràcia madura, també vàrem donar instruccions que
s’incloguessin a la nostra programació tant de ràdio com de
televisió aquells debats sobre l’actualitat que posassin de
manifest les diferents visions que poden conviure sobre un
mateix assumpte. 

Per això, es donaran instruccions perquè s’emetin programes
com Es Cafè d’IB3, un programa diari compartit per la ràdio i
la televisió de 9 a 10h del matí, com vostès ja saben. També un
altra programa de debat, amb representants polítics, dins El
Faristol, com és El Frontó, o el nostre programa de debat en
mans de diferents analistes com el de 50 minuts, programa
setmanal, que compleixen perfectament la seva funció d’aportar
la informació per a la creació d’aquest esperit crític al qual he
fet referència abans.

Hem parlat també de llengua durant les meves
compareixences, han pogut contraposar la seva opinió amb la
nostra en referència a l’emissió en castellà de la producció
aliena, no en exclusiva evidentment, i en l’ús del català a la
resta de la programació, és a dir, en tot el que es defineix com
a producció pròpia. Hem pogut comprovar també el bon
acolliment d’aquesta opció entre la nostra audiència, així com
la correcta optimització i explotació de la producció aliena. 

Això és fruit d’una altra instrucció de l’equip directiu, del
director general. És més que probable que vostès vulguin saber
més d’aquest tema, especialment en el que fa referència a l`’ús
de les nostres modalitats insulars, però a la vista que hi ha un
segon torn i com que em consta el seu interès segur que tendrem
ocasió de parlar-ne.

No podem oblidar en aquest llistat d’instruccions totes
aquelles que es refereixen al desenvolupament del mandat marc,
especialment d’aquells principis decisius en el futur immediat
de la nostra ràdio i televisió com pugui ser la de procurar el
finançament suficient a la revisió anual del nostre pressupost, la
liquidació del deute encara pendent, encara que residual en
comparació amb l’existent fa un parell d’anys, mereixerà també
una menció apart i un esforç d’enteniment amb el nostre govern
per transformar la nostra situació financera real de recuperació
amb una estabilitat comptable que quedi fora de qualsevol
discussió. En això, hi va implicat també tot l’esforç i les
instruccions dirigides a garantir la continuïtat del nostre servei.

També s’inclou en el mandat marc la gestió directa, és a dir
la gestió pública de la nostra ràdio i de la nostra televisió, i això
s’aconsegueix també donant instruccions necessàries per
demostrar que aquest model és el més adequat per a IB3. I
sembla que no ho hem fet del tot malament a la vista dels
resultats, Sr. Diputat. És clar que hem estat capaços de resoldre
un problema de la continuïtat d’aquest servei, de fer-ho en
colAlaboració amb el sector i mantenir l’essència d’aquest servei
públic, cosa que altres televisions i ràdios públiques del nostre
país no han pogut fer o no han sabut fer-ho, i alguns encara
mantenen vius aquest debat sense saber molt bé com acabarà.
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També el nostre mandat marc parla de fer servir un model
de llengua que tengui en compte les modalitats insulars del
català, exactament en els següents termes: “reflectir les
modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes, s’ha de
seguir un model amb el qual se sentin identificats tots els
parlants de les Illes i que alhora serveixi d’element
cohesionador de tot el territori balear”. Per tant, també es
donaran instruccions perquè això pugui ser una realitat, però tal
com els he dit abans en parlarem a la meva propera intervenció
a la vista que hi podem dedicar un temps pràcticament en
exclusiva, atenent també les seves declaracions d’aquests
darrers dies.

A totes aquestes circumstàncies, Sr. Diputat, es donen
instruccions des d’aquesta direcció general, i de vegades ens
trobam amb un bon acolliment en forma d’audiència, que, com
saben té una resposta favorable malgrat les retallades
pressupostàries d’alguns d’aquests darrers exercicis.

La darrera informació i la més important de totes la va donar
la darrera onada d’EGM que va atorgar a la nostra ràdio un
increment d’audiència del 45% durant el darrer any, aconseguint
d’altra banda el 34.000 oients diaris segons la darrera enquesta
de l’IBES. També és d’assenyalar que aquesta tendència es veu
reforçada quan, amb la desaparició d’algun canal de TDT,
aquesta audiència no s’incorpora a les seves matrius
empresarials, sinó que s’afegeixen en gran manera als altres
operadors com és el cas d’IB3 que pujar entorn del 15%.

Sr. Diputat, també es donen instruccions perquè, tal i com
estableix el mandat marc, cercam l’optimització del nostre
organigrama intern amb un exercici de simplificació
administrativa a manera de reconversió del nostre entramat
empresarial i es redueixen a tres les entitats, de tres a una les
entitats gestores del nostre servei audiovisual guanyant així en
agilitat en la tramitació dels nostres expedients com en garantia
d’execució de les nostres aplicacions i responsabilitats.

Els record a vostès que amb aquesta revisió evitam tenir
expedients multiplicats..., expedients de contractació per
triplicat a les nostres dependències, facilitam la mobilitat del
nostre personal entre les empreses i també simplificaríem en
l’ús i disposició d’un únic pressupost, en definitiva, guanyaríem
comprensió en el nostre funcionament i amb això transparència.

Senyors diputats, donam instruccions, instruccions en un
gran nombre, amb l’única intenció que no és altra que situar
aquesta casa, IB3 Ràdio i Televisió, en disposició de ser la ràdio
i televisió de tots els ciutadans de la nostra comunitat, que es
consolidi en el temps com una institució respectada, volguda i
estimada per la nostra ciutadania, i tot això, és clar, essent
exemple d’austeritat, de rigor, de professionalitat i de
responsabilitat. Amb tot això, és més que probable que ens
equivoquem qualque vegada, perquè el número de decisions que
hem de prendre al dia és molt elevat. Però el que mai no farem,
Sr. Diputat, és anar en contra d’aquesta casa, mai! Mai no farem
o no direm res que pugui danyar públicament IB3! 

Desgraciadament, no tothom actua igual, ni tothom entén
que això és essencial per aconseguir que finalment aquesta casa
es converteixi en el que ha de ser, un referent informatiu per a
la nostra ciutadania, un puntal per al nostre sector audiovisual
i, sobretot, una institució que gaudeixi de la confiança i el crèdit

de tots els nostres seguidors. I per aconseguir això jo ja li avanç,
Sr. Diputat, que són moltes, moltíssimes les instruccions que
aquest director general dirigeix a qui pot ajudar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. Para formular preguntas u observaciones,
procede la intervención de los grupos parlamentarios. Por parte
del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Hble.
Diputado Sr. Cosme Bonet, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Director General de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, crec que no el sorprendré
amb la meva intervenció. Aquesta compareixença, a petició dels
diputats del Grup Socialista, una possibilitat que no havíem
emprat fins al moment, no ve motivada per una situació de total
normalitat, com vostè ha reconegut d’alguna manera, tot i
qüestionar el procediment que hem emprat per donar-li
informació, sinó per un seguit de fets, de notícies relacionades
amb l’ens públic que vostè dirigeix i que per a nosaltres posen
en seriós dubte que s’acompleixi el que mana la Llei 15/2010,
en alguns aspectes almenys, llei que regula l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en el seu article segon, funció
de servei públic.

Jo li he de dir que la millor forma que té vostè de donar
resposta als dubtes que puguin sorgir, no ja a aquest diputat,
sinó al conjunt de la societat, o amplis sectors de la societat, és
comparèixer precisament en aquest Parlament, amb total
transparència, amb el format de compareixença, que crec que li
dóna l’oportunitat d’explicar-se, fora dels límits d’una pregunta
feta per nosaltres o feta pel seu propi grup.

Per tant, compareix avui aquí a petició del Grup
Parlamentari Socialista, perquè els fets d’aquest darrer mes
d’abril ens ha duit a pensar que no s’acompleixen funcions molt
importants per a la credibilitat d’IB3, perquè ens centrem en les
que no s’acompleixen, com pot entendre, tal i com és la nostra
funció de control. Perquè coses bé, i li diré perquè de la seva
intervenció pareix que mai no li volem reconèixer, coses bé
se’ns dubte se’n fan, nosaltres les coses que fa bé no les hi
retraiem, però també en fan de malament des del nostre punt de
vista. I són aquests aspectes que no són menors en els quals ens
centrarem; aspectes com garantir la llibertat d’expressió i el dret
dels ciutadans a rebre una informació independent, objectiva,
imparcial, veraç i plural; o promoure el pluralisme i la
participació democràtica; o també l’apartat e) del punt 1 de
l’article segon, difondre i promoure la llengua catalana pròpia
de les Illes Balears.
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No són aspectes menors des del nostre punt de vista, de la
gestió que es fa de l’ens públic, i de la gestió que se’n fa en surt
afectada la credibilitat del propi ens. Jo crec que d’això també
n’hem de ser conscients tots. No cregui que només veim IB3
com una eina per fer oposició, com ha dit, no insinuat, dit, sinó
com a un servei públic que ha de ser impecablement imparcial
i extremadament rigorós, per al bé d’IB3 precisament, per al bé
d’IB3. Fets com als que ens referirem no haurien d’existir i no
haurien d’haver existit mai.

I no és la crítica de l’oposició la que duim aquí, és la crítica
de la societat civil, és la crítica de prestigioses entitats cíviques,
ciutadanes, o personalitats; crítiques que minven la credibilitat
de la ràdio i televisió pública, no és el que puguem dir dins les
parets del Parlament el que minarà la credibilitat de la
radiotelevisió pública, no són les opinions que nosaltres puguem
fer aquí, serà la feina que facin vostès i com la facin el que
minarà o premiarà la credibilitat de la radiotelevisió pública. És
la gestió que se n’ha fet, les directrius que s’han donat, i no ja
vostè com a director general, que seria allò d’esperar dins la
normalitat, que el director general donàs unes directrius en un
sentit o en un altre, sinó que nosaltres ens atrevim a dir que, per
part del Govern, el qual pensam nosaltres que ha tengut una
ingerència contínua dins l’ens des del dia en què el Sr. Gómez
es va autoproclamar director generalíssim de la radiotelevisió
pública.

També li diré una altra cosa, no hi pot haver normalitat, ni
una confiança plena per part dels grups de l’oposició, per la
manca de pluralisme evident que existeix a la direcció i em
referesc concretament al Consell de direcció; pot ser si
tenguéssim un consell de direcció plural, o tenguessin creat el
Consell assessor de continguts i programació, o amb més motiu,
tenguessin creat el Consell audiovisual, no estaria tota la pressió
del nostre interès damunt vostè, però és que l’única eina que li
queda a l’oposició, als ciutadans que no pensen com vostès, és
precisament aquesta Comissió de Control.

Passant al tema, imagín que en la resposta pretendrà vestir
de normalitat el que ha estat un seguit de controvèrsies que han
danyat seriosament la imatge d’IB3. Però negar la realitat no
ajudarà a recuperar la credibilitat de la Radiotelevisió Pública
de les Illes Balears, com li deia, sols una gestió exquisida,
plural, que sigui garantia d’independència, podria recuperar la
credibilitat perduda per l’ens públic, fets, fets.

Quan li dic que el mes d’abril ha estat perjudicial per a la
imatge i la credibilitat d’IB3, ho feim basant-nos en fets.
Començaré per la política lingüística, a la qual vostè també s’ha
referit, ha seguit una línia claríssima des d’abans de la seva
arribada a la direcció general, des del dia que el Sr. Gómez
l’assumí, tema del qual vostè ha reconegut que n’hem parlat
sobradament en aquesta Comissió de Control. Reduir la
presència del català a tots els nivells, paralAlelament a la
reducció de la presència del català a altres nivells del Govern,
com a Funció Pública o a Educació, ha estat una constant dins
la gestió del Govern i de l’ens públic. Es va acabar amb el
sistema multilingüe del cinema, abans d’arribar vostè, el qual
també va desaparèixer de les sèries. 

El colofó ha estat la intenció de voler eliminar el registre
formal que existeix a totes les llengües del món, en els
informatius. I jo, en primer lloc, crec que li he d’agrair el seny

o la intelAligència mostrada fins ara, aturant la proposta que
semblaria ridícula a qualsevol altre idioma del món i que si no
va alerta el farà a vostè diana de la ira dels sectors més ultres; ha
demostrat intelAligència vostè perquè no ha entrat a sac a
imposar un model que no té darrera el suport de cap autoritat
acadèmica, sinó tan sols una evident intencionalitat política.
Però a part de la qüestió purament lingüística, ja suficientment
debatuda públicament i també en aquest Parlament, hi ha un
aspecte essencial al qual el Sr. Gómez, amb una resposta al
Parlament, no va donar llum, sinó més bé fum.

La qüestió clau sobre la intenció d’eliminar el registre
formal dels informatius és d’on va sorgir la idea. I aquesta és
una qüestió directe que li formul Sr. Ruiz, d’on surt la idea
d’eliminar el registre formal dels informatius d’IB3? Perquè el
Sr. Gómez va dir en el Parlament que era una decisió lliure de
l’ens públic. La Sra. Cabrer havia dit prèviament que responia
a criteris tècnics elaborats pel Govern. I el comitè d’empresa de
la concessionària dels informatius, va desmentir categòricament
que haguessin solAlicitat un canvi de registre idiomàtic.
S’informava la premsa amb dades no desmentides, que la idea
en cap moment no havia sorgit d’IB3, sinó a través de la
coordinadora lingüística nomenada pel Govern. Per tant,
directrius del Govern.

Hi ha hagut fins i tot qui ha plantejat que aquest canvi de
model responia al mandat marc que es debatia a principis d’abril
en aquest Parlament, i argumentava l’article 9 del document
finalment aprovat, al qual vostè s’ha referit, que si bé parla de
modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears,
amb les quals s’han de sentir identificats tots els parlants de les
Illes Balears, crec que no dóna cap llum a aquest assumpte.
Qualsevol filòleg li dirà que un model lingüístic amb el qual se
sentin identificats tots els parlants d’una llengua és l’estàndard
d’aquesta mateixa llengua, que és el que s’emprava o s’empra
fins ara en els informatius. Però també ens sorprèn, com és que
s’anuncia aquest canvi cabdal abans que el Parlament finalitzi
la tramitació i aprovi el mandat marc?

Per tant, seguim en el terreny de la confusió, però no ja per
l’argumentació suposadament tècnica darrera aquesta idea, sinó
per l’evidència de la ingerència política, ideològica i
governamental, allunyada dels principis d’imparcialitat o
neutralitat que haurien de guiar la gestió de l’ens públic. Aquest
no és l’únic element polèmic, com suposarà a què haurem de
referir-nos, Sr. Director General, perquè els primers punts als
quals em referia que pensam que no s’acompleixen són aquells
que parlen de garantir la llibertat d’expressió, el dret dels
ciutadans a rebre una informació veraç. 

Li llegiré una notícia apareguda el 17 d’abril: “El programa
Això és mel d’IB3 ha vetat l’aparició davant les càmeres d’un
nin de Santa Eugènia pel sol fet de dur la camiseta verda de
Crida, ja que el jove no se l’ha volguda llevar. En trobar-se els
periodistes, li comentaren que per tal de registrar-lo havia de
llevar-se la vestimenta i posar-se qualsevol cas, però en cap cas
el símbol de la lluita dels docents per una educació pública de
qualitat i en català”. És greu si aquest fet és cert. També li
vàrem demanar explicació al conseller de Presidència i la
resposta va ser que “a la televisió hi apareix gent vestida de tots
els colors”, i jo li assegur que no és la sensació que hi ha al
carrer. 
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El 8 de maig a l’Informatiu vespre en els premis Proves
Cangur de les Illes Balears curiosament no apareixia en cap
moment cap dels alumnes que vestien la camiseta verda. Això,
ens va telefonar un ciutadà per dir-nos-ho. Serà casualitat o no,
Sr. Director general, però és que no és l’única anècdota a
comentar. També amb motiu de Sant Antoni hi havia hagut
polèmica, ja fa mesos, perquè IB3, inicialment, no va penjar el
vídeo amb la retransmissió de la festa tradicional del Pi de
Ternelles, a la qual vostè també s’ha referit, a Pollença, un pi
que s’havia adornat no tan sols amb el paperí i el gall de
costum, sinó també amb una samarreta verda i que va ser
coronat per un jove també vestit amb el mateix verd
reivindicatiu. Les xarxes socials es varen encendre pel que
semblava un intent d’ocultar de forma un poc infantil, tot s’ha
de dir, la presència de la reivindicació en el moment culminant
d’una de les festes més emblemàtiques de la part forana de
Mallorca. El vídeo finalment es va penjar, però queda per a la
nostra petita història aquesta polèmica, així com la reacció de la
presentadora, amb dubtes quan va aparèixer la camiseta verda
enmig de la plaça. Qui hagi vist aquest vídeo sap a què em
referesc. Anècdotes, per ventura només són anècdotes.

Però el cas de Santa Eugènia afegeix un element nou.
L’ajuntament surt en defensa del menor a qui no s’ha deixat
aparèixer a IB3 i li adreça a vostè una carta amb un seguit de
reivindicacions, les quals li recordaré: li demanen que el
director de Radiotelevisió de les Illes Balears, Sr. José Manuel
Ruiz, doni les explicacions pertinents respecte d’aquest fet, -
avui en té l’oportunitat-, perquè els taujans i taujanes necessiten
saber qui és el responsable d’aquesta ordre. Manifesten el
rebuig explícit d’aquesta directriu, el suport cap a les persones
afectades, la necessitat de què la persona responsable de l’ordre
demani disculpes a les persones afectades i que la
Radiotelevisió gravi l’escena tal i com estava programada, en
presència de les dues persones afectades i que sigui incorporada
a la resta de la gravació abans de la seva emissió. La qüestió
directa que li planteig és què ha fet vostè per donar resposta a
aquesta carta?

I li deman: no li sembla greu que totes les forces polítiques
d’un municipi donin per bona la versió de què existeixen
directrius de vetar la camiseta verda davant les càmeres?

Insistesc, tot el consistori (...) ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

...per bona la versió de què hi ha directrius. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

Jo entenc que hi hauria d’haver un poc de generositat, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

¿No sé por qué tiene que haber tanta generosidad?

EL SR. BONET I BONET:

Bé, bé, continuaré després.

EL SR. PRESIDENT:

El Reglamento marca diez minutos, pero bueno, continue.

EL SR. BONET I BONET:

No, no, Sr. President, si m’ha de tallar em talla, és la seva
potestat, Sr. President, si m’ha de tallar em talli.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, le digo que continue, pero le he avisado que ha
agotado el tiempo fijado.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, vaig acabant, Sr. President.

Tot el consistori ha donat per bona la versió de què hi ha
directrius i això és greu, és greu que fins i tot el Partit Popular
consideri que hi ha directrius d’IB3 per impedir l’aparició de les
camisetes verdes. I a vostè l’hauria de preocupar que això fos
vera.

El mandat marc al qual hem fet referència l’obliga a actuar
amb absoluta independència, sense que puguin rebre
instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa
del Govern, grups polítics, econòmics, socials, institucions o
entitats. Hi ha pressions de grups ideològics de l’entorn del
Govern per impedir l’aparició de camisetes verdes o per forçar
un determinat model lingüístic? Aquesta és una pregunta que
ens feim.

El mateix mandat marc el fa garant a vostè del pluralisme,
donant cabuda a totes les opcions i opinions presents a la
societat balear per a la correcta valoració i interpretació dels
fets.

M’evitaré parlar-li de la darrera polèmica, me la guardaré.
Simplement acab amb una reflexió: com li deia al principi, té un
mandat amb la llei, té unes funcions a complir com a servei
públic audiovisual i té a sobre, per desgràcia de vostè,
l’allargada ombra del Govern i és a la seva mà, com a director
general, recuperar la credibilitat que amb els fets, com els
relatats i algun que hem deixat dins el calaix, està perdent la
nostra radiotelevisió pública, fent que sigui, com desitjava vostè
abans...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet por favor.

EL SR. BONET I BONET:

...respectada, estimada com ha dit vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Entiendo, Sr. Ruiz que quiere usted
contestar globalmente cuando termine. Gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS interviene el Hble.
Diputado Sr. David Abril, por un tiempo máximo de diez
minutos.

Gracias.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, gràcies, president, gràcies director i a tot l’equip que
l’acompanya. No sé si recorda la darrera pregunta que li vaig
fer, la qual va ser sobre el tractament informatiu de l’aniversari
dels atemptats de l’11M i particularment li vaig fer una crítica
a l’ús d’un recurs d’una altra televisió autonòmica, Telemadrid,
que va ser molt criticat en el seu moment, però sobre el qual el
director d’aquest ens va dir que “nos ha quedado muy bien
ideológicamente”.

Ahir mateix, Telemadrid lligava la mort de la Sra. Carrasco
amb l’augment de la violència, identificava, a més, la protesta
social amb la violència, i va posar particularment imatges de
l’ocupació de la conselleria per part dels joves, enmig de la
mobilització educativa d’aquí de les Illes Balears. Aquesta seria
una metàfora perfecta o un exemple perfecte sobre el mal ús de
la funció de servei públic, o d’un servei públic de radiotelevisió
autonòmica que el tenim bastant a prop, cap al qual vostès
miren molt sovint, també miren cap a Canal 9, esperem que els
professionals i la societat no reaccionin tan tard com va passar
a Canal 9; no els atribueix el mateix nivell de manipulació, però
també els he de dir que fins i tot en aquesta qüestió tan concreta,
com és la mort de la Sra. Carrasco, els informatius de televisió
el dia que va passar això, tampoc no varen ni tan sols lligar el
tema que els involucrats eren també gent del propi Partit
Popular.

Però bé, jo crec que l’oposició en general i jo en particular,
i li ho he dit molt clarament cada vegada que ha comparegut, o
a partir de la segona o tercera que ja estava bastant cansadet, els
hem posat mil exemples del tractament de la informació, que
està molt enfora d’això que diu la Constitució, el mandat marc
que es va aprovar l’altre dia, el Contracte programa, el que diu
d’un tractament o d’una informació veraç, plural i independent.
I em centraré en el tema informatiu, perquè crec que és clau i
central en el compliment de la funció del servei públic, que és
el que avui o pel que avui, en principi, l’oposició li venim a
demanar comptes en aquesta compareixença.

Pràcticament cada dia hi ha perles d’aquest estil o dels
exemples que li posam l’oposició cada vegada que feim aquesta
Comissió de presumpte control d’IB3. Ha tengut el seu moment
àlgid amb 50.000 exemples, uns més anecdòtics que altres amb
el conflicte educatiu, fins fa pocs dies; els recoman
especialment, de vegades una imatge, en aquest cas seria un
àudio, val més que mil paraules, l’entrevista a Jaume Ribas, el
president de la Confederació d’Associacions de Pares de
Balears, l’organització més representativa a les Illes Balears de
les famílies a nivell educatiu i com en deu minuts aquest home
ha de desmentir totes les mentides i manipulacions dels
presentadors i dels presumptes professionals de la casa, que jo
crec que de vegades hauríem de distingir entre professionals i
comissaris polítics, perquè és una joia i per cert, a més, és del
que té més visites a la seva web, sense comptar les que té a You
Tube, que es va penjar a part, perquè crec que és un exemple
molt clar, com fins i tot un comitè que encara està obert, encara
fins fa qüestió de dies, la manera amb la qual es manegen els
missatges, no? Un senyor, per cert, al qual en tres anys de
legislatura si l’han entrevistat tres vegades, quan un dels
conflictes més importants que hi ha hagut a nivell social ha estat
el tema educatiu, (...) en canvi, els grupuscles que no se sap
massa bé d’on surten, molt ideologitzats, per analitzar el que
passa i per opinar i per anar en contra de la majoria de la
comunitat educativa, els han entrevistat jo ja he perdut el
compte de les vegades que ho han fet. I això no sé si és
pluralitat, en tot cas és manipulació de proximitat.

Hi ha una sèrie que es diu 1000 maneres de morir, és una
mica grotesca, jo crec que vostès tenen 1000 maneres de
manipular. No vull discutir de minutatges, perquè si no vendrà
el Sr. Joan Mestre ja a desmentint-me segon per segon, no crec
que es tracti d’això, crec que és més allò que diria en Marshall
McLuhan, que “el mitjà és el missatge”, jo crec, no obstant, que
aquestes anècdotes, aquestes qüestions puntuals, sinó el
missatge global que donen amb la manera com es maneja a
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears sobre el que
hauríem de reflexionar.

La pluralitat no és, hi ha fet referència el Sr. Bonet, com va
dir el Sr. Gómez, que és com la Carmen Sevilla d’aquest
Govern, “tenim gent vestida de diferents colors”. Jo crec que la
pluralitat és una cosa bastant més complexa que això i que té a
veure amb equilibris socials i amb realitats que no es
reflecteixen a IB3. Igual que la proximitat és qualque cosa més
que aquesta interpretació folklòrica molt simplista..., folklore
n’hi ha d’haver de la realitat, però on les fires, festes i demés
ocupen una bona part de la franja horària de l’ens públic. I en el
carrer també passen coses, hi ha, i ho record aquí a moltes de les
comissions que celebram, hi ha pobresa, una de cada quatre
persones de les Illes Balears està en situació de pobresa; una de
cada quatre persones no tenen feina, i aquesta realitat, i la de la
protesta social, que som a la legislatura, no perquè governin
vostès, sinó perquè la situació social és la que és, que hi ha
protestes cada dia, del que vulguin, l’educació ha estat
protagonista, però tots els dies. Vostès em diran, no, però traiem
totes les protestes que hi ha; bé, ja ho veurem si ho treuen o no
ho treuen.
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I llavors entram ja en el tema lingüístic, que vostès ja han
acabat de mesclar amb “lo nostro”, jo crec que aquí ja ho han
acabat de fúmer, perquè amb el tema lingüístic tornen a fer
ideologia; vostè ha començat dient que volen separar IB3 de
qualsevol debat ideològic, polític... bé, però vostès fan
ideologia, vostès fan ideologia. La Fundació Jaume III fa
ideologia, el Círculo Balear fa ideologia, la Universitat fa
ciència. Jo li deman, per què no fan cas a qui fa ciència i fan cas
a qui fa ideologia? Però llavors ens demana que facem l’exercici
impossible, i menys a un espai parlamentari, que no polititzem
determinades qüestions i molt manco el que fa o deixar de fer
IB3.

I clar, l’embullen, l’embullen amb el tema aquest de les
modalitats, perquè el que fan no és fer cas d’un mandat que diu
que s’han d’atendre les modalitats, perquè això... i clar que es
fa, ja hi havia mil programes que ho feien Uep! Com anam?, i
no sé... clar, però en els informatius, per exemple, hi ha d’haver
un registre formal perquè totes les llengües empren un registre
formal on toca, idò no allà..., s’inventen una cosa que, a més, és
de difícil aplicació, és de difícil aplicació. I evidentment, ja més
enllà del que els digui l’oposició, tendran problemes per aplicar-
ho.

I tornarà a fer ideologia, perquè si al final del que es tractava
era de protegir “lo nostro”, i se suposa que la llengua catalana
és una de les coses nostres més importants que hi ha dins la
funció de servei públic que hauria de complir IB3, per què des
del minut número 1 pràcticament no hi ha ni pelAlícules ni sèries
en català, i no valen els arguments econòmics, ni tècnics, és una
qüestió de voluntat, que es puguin veure en castellà, en català i
en anglès. I això si no ho han fet fins ara és que no hi ha excusa
que valgui, perquè és un dels principals incompliments del
mateix caràcter de funció pública, de servei públic. Llavors no
venguin a dir que és que no, que volien fer..., que volen
preservar “lo nostro” amb les modalitats, però fent cas als que
fan ideologia, no fent cas als que fan ciència.

Els convit a fer un exercici, darrerament els recoman molt
que cerquin a Google als diputats, però cerquin a Google
“manipulació IB3" i els sortiran mes de 15.000 registres, si ho
volen cercar en castellà “IB3 manipulación” els en sortiran
devers 100.000. Em dirà, no és significatiu, és igual, fa
demagògia, perfecte, els algorismes de Google són difícil de
manipular, però també es poden manipular, igual que es poden
manipular les interpretacions de l’estudi general de mitjans, tot
i que hauria de fer pensar que hi hagi ràdios públiques d’altres
comunitats que s’escoltin més que la nostra a un moment donat.

No sé si tenen community manager, això, aquestes coses tan
modernes que hi ha avui en dia, però basta fer una repassada
prou ràpida per Twitter, Facebook i per les xarxes socials sobre
els comentaris que hi ha d’IB3 i jo, si fos al capdavant d’IB3,
em preocuparia, em preocuparia perquè, bé, també poden dir,
no, és que això no és significatiu, això són els quatre radicals de
sempre que són allà per les xarxes i alimenten tota aquesta
falsedat de la manipulació d’IB3. A mi, com a gestor, em faria...
i sobretot en compliment d’una funció de servei públic, em faria
pensar.

I és una de les altres qüestions que li volia plantejar: està
disposat a fer cas d’un dels preceptes de la funció de servei
públic que, per exemple, dins el Contracte programa, i no se si
apareix també en el marc, que és fer cas d’aquesta idea de la
directiva europea de televisió sense fronteres per atendre els
drets dels espectadors? Quins mecanismes hi ha avui en dia
perquè un espectador, una espectadora, abans de desconnectar
d’IB3, que és el que fa molta gent, és el que fa molta gent,
tengui la possibilitat d’interpelAlar la televisió, igual que la té a
Televisió Espanyola...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha agotado su tiempo.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sí, ja acab. ..., igual que a Televisió Espanyola hi ha un
defensor de l’espectador, i no enviar el community manager,
que no sé qui el maneja, els daixons, cada vegada que hi ha una
crítica, idò, a castigar-lo. Si em diu que sí, des del nostre grup
parlamentari estarem contents, si a més són capaços d’escoltar
el que diu la gent, encara més contents ens faran. 

Ara, jo crec, sincerament, i li he dit en una altra ocasió,
mentre això segueixi, el maneig d’IB3 que dóna un missatge
molt clar cap a la societat, continuï basant-se en aquesta
santíssima trinitat d’aquesta (...), que vostè m’ha dit que no el
posa gens nerviós haver de venir aquí a retre comptes, per tant
no funciona, un consell d’administració monocolor i un consell
de radio visual...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... que és al llimbs, idò, estaria bé que pensassin que un servei
públic, i particularment un servei públic que ha d’informar i
cohesionar el poble, no es pot manejar com un poder diví sinó
que tenen un mandat ciutadà i si no ho fan, idò, IB3 continuarà
no essent de tots, com vostès anuncien, sinó sobretot la seva i
continuaran indignant la gent...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha agotado hasta la generosidad.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

... ja que el 15M per recordar-los, que el que fan amb aquest
maneig és indignar el personal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Fernando Rubio,
per un tiempo máximo de diez minutos. Sr. Rubio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies, Sr.
Director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. Li volem donar les gràcies per comparèixer a aquesta
cambra parlamentària, és cert que és a instància del Partit
Socialista, però vostè sempre ha demostrat i ha manifestat un
respecte escrupolós a aquesta cambra parlamentària i, per tant,
sempre que ha hagut de donar qualque explicació ha vengut i
l’ha donada sense cap tipus de problema, per això pensam que
aquesta és una actitud totalment positiva i li volem donar les
gràcies des del Grup Parlamentari Popular.

Li volem també donar l’enhorabona ja que nosaltres
entenem que vostès han fet una magnífica gestió al front d’IB3
i això avui ho demostren els resultats, les dades de les quals tots
disposam, sobretot tenint en compte que vivim en temps difícils,
en temps complicats, hem patit una crisi econòmica molt
important, altres comunitats autònomes han hagut de tancar les
seves televisions i aquí s’ha fet un esforç importantíssim per tal
de mantenir el servei públic d’una televisió i d’una ràdio que, a
més a més, a un territori com les Illes Balears, que és un territori
discontinu en el qual hi ha diferents illes, pensam que
desenvolupa i compleix aquesta tasca cohesionadora i
vertebradora i que, per tant, és especialment necessària a la
nostra comunitat autònoma. Per tant, pensam que és
importantíssima aquesta qüestió.

Hem escoltat crítiques de presumptes o suposades
ingerències per part del Govern de les Illes Balears, s’ha
recordat quan l’anterior conseller de Presidència, avui actual
vicepresident del Govern, va haver de ser director general
d’aquesta cambra parlamentària, perdó, el director general de
l’Ens Públic de la Radiotelevisió, però jo vull recordar que
efectivament aquesta situació no s’hagués produït si no hi
hagués hagut un intent continu de bloquejar sistemàticament el
nomenament del nou director general de l’ens públic. I
l’oposició va utilitzar aquesta tàctica per tal de tenir aturat i
paralitzat el servei públic, la tasca que desenvolupava IB3. I va
ser quan al Govern de les Illes Balears no li va quedar més
opció que posar al front qui era el titular, administrativament
parlant, o qui tenia la dependència d’IB3, que orgànicament
penjava de la conselleria, competencialment de la Conselleria
de Presidència, per tant, no va quedar més remei que apostar per
aquesta fórmula. Va ser un temps totalment transitori, no era
aquesta la voluntat del Govern, va comparèixer el Sr. Gómez
per activa i per passiva i va explicar que, efectivament, era
perquè no li havia quedat més remei, perquè si no la televisió es
quedava sense director general. I quan va ser possible i quan va
ser el moment el Sr. Gómez es va retirar, efectivament, i es va
triar un nou director general.

Avui tenim una gestió, des del nostre punt de vista,
impecable, Sr. Director general, perquè vostès varen aconseguir
el que moltíssima gent no es pensava que fos possible, ni tan
sols els grups de l’oposició els quals criticaven en el seu
moment aquella decisió, que era reduir el pressupost d’uns 60
milions a 30 milions d’euros. Tothom deia, però això és
impossible!; no es podrà donar una programació que sigui de
qualitat; començarà a baixar l’audiència; a la gent no li
agradarà; serà una televisió "cutre"; no es podran fer uns serveis
informatius de qualitat; en definitiva..., no es podran pagar els
proveïdors, que tot i el deute que el pacte ens va deixar i que, a

més, aquesta és una altra de les qüestions per la qual li volem
donar l’enhorabona, perquè vostès sí que paguen les
productores, i això és un tema del qual no se’n parla, i una de
les coses ben fetes que deia amb la boca petita el portaveu del
Partit Socialista, jo ho vull dir amb la boca ben grossa,
enhorabona perquè vostès paguen les productores, els altres no
ho feien.

I tot això, sincerament, pensam que s’ha de posar damunt la
taula perquè són coses que s’han de recordar i que li han de
donar l’enhorabona. I avui en dia el que tenim és una televisió
pública amb un pressupost de 30 milions d’euros que fa una
programació absolutament..., amb la qual la població se sent
identificada i hi ha dades que ens avalen aquesta qüestió i és que
les dades d’audiència creixen. Cada vegada que nosaltres li feim
una pregunta parlamentària demanant per les audiències de la
ràdio i la televisió, vostè ve amb unes dades cada mes millors,
i això significa que sí hi ha un interès per part de la ciutadania
que se sent identificada amb aquesta gestió i amb aquest model
televisiu i de ràdio que es fa des de IB3. Per això, nosaltres
també li volem donar l’enhorabona. Per tant, al final, i ho
parlava amb el meu company, és una qüestió claríssima, és a
dir, menys pressupost més audiència. Escolti, això és, idò,
probablement el que molts intentarien fer i no els surt i a vostès
els ha sortit, i per això, crec que és digne de reconèixer.

Quant al tema de la llengua, i és que aquí es fa polèmica
sempre amb el tema de la llengua, sempre que es pot, i és que
quan un no té temes per criticar ha de recórrer a aquesta qüestió.
Mirin, IB3 ha de ser el mirall de la societat en la qual es
desenvolupa un servei públic, i nosaltres tenim un Estatut
d’Autonomia que a l’article 3 diu clarament que les llengües
oficials de les Illes Balears són el català propi de les Illes
Balears i la llengua castellana. Per tant, no ens hem d’esquinçar
les vestidures si escoltam una persona parlar en castellà o veim
una pelAlícula en castellà, perquè, a més, a la gent li agrada
veure això. Això significa que nosaltres vivim a una comunitat
bilingüe i hi ha gent que li agrada veure programes i espais en
llengua catalana i hi ha persones que també els agrada veure
espais, programes o pelAlícules en llengua castellana, i això és
ser normal perquè és la normalitat que es respira i que es viu a
la nostra societat i aquesta normalitat que es respira i es viu a la
nostra societat s’ha traslladat al model lingüístic de la televisió
pública, perquè el que no era normal era el model que s’aplicava
abans.

També tot el tema aquest de les modalitats, miri, és que a
l’Estatut d’Autonomia també es fa referència a aquesta qüestió,
per tant, no és una cosa que tampoc s’hagi inventat el Partit
Popular ni que s’hagi inventat l’equip directiu d’IB3, l’Estatut
d’Autonomia diu que les llengües oficials són la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears i la llengua castellana i, a
més, diu que s’han d’impulsar i protegir les modalitats insulars.
I això ho recull el mandat marc que vàrem aprovar en aquesta
cambra parlamentària pel qual s’insta únicament i
exclusivament que la televisió pública sigui respectuosa amb
aquest model lingüístic el qual, insistesc, està regulat en el
nostre Estatut d’Autonomia. Per tant, cap tipus de polèmica.
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Quant al tema de la pluralitat, quant al tema de l’objectivitat
i de la imparcialitat jo crec que aquesta és l’etapa en la qual
tenim una televisió més objectiva que mai, més imparcial que
mai i més neutral que mai, amb uns serveis informatius, i jo crec
que és el reflex, que cada vegada pugen el nombre de persones
que els veuen i que, fins i tot, poden competir amb espais
informatius de cadenes nacionals. Per tant, crec que això és una
mostra que la gent veu que IB3 és una televisió seriosa i que la
ràdio també és una ràdio seriosa i que la gent se sent
identificada amb ella perquè si no apagarien els informatius i
veurien una altra cosa. Si tu, una persona vol estar ben
informada veurà una televisió que sigui neutral, si el que vol és
escoltar, idò, allò que s’aproxima a la teva ideologia política,
idò, escoltaràs altres cadenes privades, altres cadenes amb les
quals, efectivament, es defensa més una manera de pensar.

Insistim, però, que nosaltres veim de manera clara i la
ciutadania també que IB3 Televisió és una televisió per a
tothom en la qual hi té cabuda tothom i, a més, amb espais
d’opinió i de debat importants com, per exemple, a la ràdio El
Frontó en el qual podem debatre les diferents formacions
polítiques i també amb un nou espai d’opinió que també s’ha
creat ara que és Es primer cafè, Es cafè, perdó, que es fa a la
ràdio, però que també es televisa, per tant, s’ha fet com una
espècie d’híbrid que ha sortit molt bé i que, a més, s’ha
demostrat que és una manera també d’economitzar, de fer un
producte econòmic, un producte que no sigui molt car, però que,
a més a més, està molt ben presentat, es fa des de la ràdio, per
tant, s’aprofita un mateix programa per difondre a través de
ràdio i televisió i, a més a més, és un espai d’opinió en el qual
hi ha periodistes, que són persones absolutament qualificades i
absolutament professionals, que donen la seva opinió en aquest
programa. 

Vull dir-los que vostès han garantit el manteniment d’aquest
servei públic, i crec que això és important, han mantingut també
llocs de feina, que això també és important per a la gent, per als
professionals que fan feina en aquesta televisió, i, a més a més,
han contribuït també de manera important a impulsar el sector
audiovisual. Tenim, gràcies al Govern del Partit Popular, una
nova llei, que és la Llei del sector audiovisual, i una televisió
que serveix com a plataforma per impulsar també aquest sector
...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rubio, ha agotado su tiempo.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. I simplement, per acabar, si vostès
cerquen a Google “manipulación de IB3" només veuran que qui
parla de manipulació és el PSIB, només surt PSIB, PSIB, PSIB,
PSIB, PSIB... ningú més no parla de manipulació a IB3. Per
tant, Sr. Director general, enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. En turno de contestación tiene la palabra
el Sr. Ruíz, por un tiempo ilimitado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, señores diputados. No
m’he molestat a entrar a Google i mirar a veure si hi ha... però
bé, només per curiositat entraré a veure si això és així,
m’estranya que el Sr. Abril no hi surti perquè tal vegada
qualque protagonisme ha de tenir també en aquesta història. 

Vull agrair-los les seves paraules, som molts els que feim
feina dins IB3 per aconseguir justament el que he explicat, no
només el director general sinó els responsables intermedis
també i tots els treballadors de baix a dalt per aconseguir que
aquesta casa sigui el més respectada possible, el més estimada
possible per aquesta comunitat, pels nostres ciutadans que al cap
i a la fi ha de ser el nostre objectiu, cercar el respecte,
l’admiració, l’estima de la nostra ciutadania i això només ho
aconseguirem fent feina i prenent decisions, evidentment
decisions el més encertades possibles que de vegades, idò, van
bé i de vegades no van bé, però sobretot feim feina amb
dedicació i amb valentia i prenent decisions. Tota la resta, el que
pugui ser demagògia o feina que no dugui enlloc no serveix, no
suma, tot el contrari resta i, evidentment, són obstacles que
nosaltres hem de salvar i que, bé, també ens posaren aquí
justament per a aquesta feina, aquesta responsabilitat la
suportam amb la dignitat que podem i que ens podem permetre.
Per tant, senyor diputat, Sr. Rubio, gràcies per les seves
paraules.

Sr. Abril, és que em certifica vostè que no té raó de ser
aquesta convocatòria extraordinària, el que vostè ha plantejat ho
plantejam a cada convocatòria de la comissió de control, sempre
el mateix, sempre el mateix discurs, un discurs que jo,
francament, em desorienta perquè avui m’ha parlat de
Telemadrid. Bé, jo què vol que li digui de Telemadrid, què li
puc explicar? Jo veig el director general de Telemadrid un pic
al mes a la FORTA i, com vostè comprendrà, no li dic què ha de
fer, ell té criteri i suficient experiència, molta més que jo, per fer
la seva feina, jo de Telemadrid, em sap greu, però no puc
respondre pel que fan els de Telemadrid.

M’ha dit també la Sra. Carrasco, l’assassinat de la Sra.
Carrasco, nosaltres vàrem fer la cobertura informativa
necessària, vàrem fer una connexió immediata en directe i
després vàrem dedicar el temps que havíem de dedicar al nostre
informatiu, vàrem fer un avanç i la informació a l’informatiu.
No he entès molt bé la crítica, no sé si ha volgut dir que hem
amagat que era del PP o que no sé... és que no ho he entès molt
bé. Però bé, escolti, nosaltres hem fet la nostra feina informativa
i vàrem explicar què havia passat i jo crec que molt bé perquè
vàrem fer un avanç, però bé, no ho entenc, no ho entenc.
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Després em comenta en el seu discurs que nosaltres posam
excuses que si són més rendibles, si no són més rendibles el
tema de les pelAlícules de fer-les en castellà. Jo no m’he amagat
mai que això és una decisió d’aquesta direcció general i de
l’equip directiu, perquè consideram que és traslladar la
convivència que hi ha en el carrer a la nostra graella, jo no he
donat excuses mai, Sr. Abril, no he donat excuses mai, li pot
agradar o no l’explicació, però no m’he amagat, no, ha estat una
explicació ben raonada i mai, mai donar excuses.

Diu que hi ha altres ràdios autonòmiques que s’escolten més
aquí. No és veritat això, Sr. Abril, la darrera enquesta d’EGM
ens situa aquí on hem de ser i no hi ha cap ràdio autonòmica que
s’escolti més que la nostra, és que no és així, Sr. Abril. 

Hi ha altres afirmacions seves, sentències seves, que hem
hagut de corregir a posteriori com el tractament que vàrem
donar a la informació de l’11M, el nostre director d’informatiu
li va demostrar que vostè es va equivocar quan va dir que
havíem tractat malament, que havíem enviat la informació en el
minut 40 i tal, escolti, en el minut 1 ja teníem imatges d’això.
Home, això què és, manipulació, s’ha equivocat? Això què és?
Nosaltres manipulam, vostès s’equivoquen. No, home!, hi ha
d’haver un punt intermedi.

Però bé, m’ha donat la sensació que és el mateix, que no està
justificada aquesta convocatòria amb aquest format perquè
aquests temes són els que tractam nosaltres pràcticament a les
nostres comissions de control

I després, bé, Sr. Bonet, vostès no ens defrauden, és que no
ens defrauden, perquè..., no ens deceben. Són els temes que
teníem previst que vostès tractarien. I bé, fan aquest tipus de
crítiques. M’ha parlat..., jo no som el Sr. Gómez, és que es
dirigeix a mi com si jo fos el Sr. Gómez, no ho som; som el Sr.
Ruiz, o Ruiz directament, el que vulgui, però no som el Sr.
Gómez. És que ja justifica la meva presència aquí parlant del Sr.
Gómez. Escolti, és que tornam al discurs de sempre.

Miri, és la seva manera habitual de procedir, sigui el que
sigui, com hagi estat, bé, si ens trobam enmig el Govern, pam,
pam, pam, clatellada al Govern. Bé, i si no cercam la
responsabilitat, com allò del nin i la camiseta verda, del nostre
director general i intentam saber si ha estat una directriu directa
del director general. Escoltin, idò no; la qüestió és fer oposició,
a qui sigui, primer al Govern i després, si enmig hi ha el director
general, idò també. Idò no, és que hi ha coses que no es poden
permetre, i que vostès segueixin d’aqueixa manera, la deriva
que han agafat, que mantenen fins avui, sense que ningú no els
digui “escolti’m, ja està bé, ja està bé d’actuar d’aqueixa manera
perquè no és la correcta”, bé, idò tenim un problema, idò tenim
un problema, i els donaré exemples, perquè vegin vostès que no
són coses que deim i que no es poden certificar.

Estam parlant d’allò de la censura, allò de la camiseta verda.
Sense saber el què la Sra. Costa ja surt públicament i diu: “Por
aquí la censura..., la censura i la manipulació d’IB3 és
preocupant”. Ja ha sentenciat, ja ha sentenciat!, sense saber el
què ja ha sentenciat. Això la Sra. Costa. Però, bé, és que hi ha
més casos, hi ha més casos. Sr. Bonet, vostè mateix, un tuit
d’aquestes: “Demanarem al director general d’IB3 que
comparegui a donar explicacions; massa exemples de
manipulació en una setmana”. Exemples de manipulació, ja està

sentenciant vostè, exemples de manipulació. Ja està, ja hem
manipulat, amb aquest tema de les camisetes verdes ja hem
manipulat, i ho diu públicament, i això és ajudar, això
efectivament és ajudar l’ens.

Continuen, senyors diputats, permanentment parlant-nos
dels mateixos arguments de sempre: de la manipulació,
d’inventar realitats, de tenir professionals vinculats al Partit
Popular, bé, i ho fan vostès sense cap vergonya ni una. Inventen
malintencionadament una realitat diferent, i si s’equivoquen
després no rectifiquen. 

Vull aprofitar ara, ara que he comentat allò dels
professionals vinculats al Partit Popular, vull felicitar el Sr.
Travesset perquè, bé, ha estat fitxat recentment pel Partit
Socialista com a responsable de comunicació, exdirectiu de
Televisió de Mallorca. Bé, no el critic, simplement pos aquest
fet sobre la taula; no ho critic, però és que quan això passa amb
els altres pareix que està malament, ja hi ha amiguisme,
ideologia, no sé què i no sé què més. Jo entenc que s’ha
contractat..., entenc, supòs que és així, per qüestions d’ordre
purament professional, i des d’aquí el felicit i li desitj la millor
de les sorts, i és així i no passa res, amb absoluta naturalitat,
però, bé, és un exdirectiu d’una televisió pública que ara està
fent feina per al Partit Socialista. Supòs que és un perfil
professional extraordinari, que supòs que els altres tendran quan
tenen una situació molt semblant. Per tant jo des d’aquí el felicit
i el pos damunt la taula però no passa res.

Però podem parlar de més exemples de com actuen vostès,
com injurien o com calumnien, i no passa res, i els contaré els
famosos tuits. La Sra. Costa, dia 27 de febrer: “IB3 Notícies
obre dient que avui és dijous llarder”; cert; “ni una paraula que
el PP ha votat no al Congrés per aturar prospeccions, senyor,
senyor!” Escoltin, IB3 va obrir amb un tema jo crec que molt
més important que tot això, aquell dia, que era la sentència del
Tribunal Europeu que tomava, tirava enrere el cèntim sanitari;
obria amb això, no obria amb el dijous llarder. Això basta anar
a televisió a la carta i veure-ho. Jo crec que és un tema
important. Evidentment allò de les prospeccions també es va
tocar. Però, bé, es diu això i després no es rectifica. No passa
res, no passa res.

Però és que hi ha més exemples, també. Sr. Diéguez: “IB3
oculta en su informativo de mediodía las informaciones de
Rajoy sobre la necesidad de prospecciones petrolíferas en
Baleares”. És que va ser el tema principal de nostre informatiu!,
és que va ser el tema principal! Però aquí, aquí no dimite nadie;
no, aquí no rectifica nadie, és que aquí no rectifica ningú, i això
és important per blindar la qualitat d’aquesta casa. Sr. Bonet,
nosaltres també ens podem equivocar; si ens equivocam ho
intentam explicar, però és que vostès no sé si s’equivoquen amb
mala intenció o no, però quan ho fan ni tan sols no rectifiquen,
i això és important. Arribar a aquest punt de rectificació és
important. Si no estan fent mal a aquesta casa.
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I tot això sense oblidar altres intervencions. Molt viscerals.
Puc dur ara el tema de les desconnexions dels informatius a la
ràdio, un tema que es va filtrar des d’allà, de la ràdio, supòs que
per amistat, entenc que amb el Grup MÉS, deu tenir qualque
amic per allà que l’informa d’aquests temes. Bé, ja varen botar
totes les alarmes. Després el Sr. Borràs va recollir el testimoni
i en va parlar, també, però, bé, sense saber el què ja sortim i
criticam, sense saber el què. Després aquí vàrem donar les
explicacions oportunes, que era canviar una desconnexió de 10
minuts en els informatius per una hora de programació pròpia
d’allà. Però el primer és sortir.

I en poder parlar, d’allò del nin, de la camiseta verda, del
programa Això és mel. Les circumstàncies que vostè descriu
d’aquest nin, i que crec que tots coneixem perquè han estat
públiques, obeeixen únicament i exclusivament a la voluntat de
la productora responsable del programa de blindar-lo
d’ingerències i missatges polítics per una qüestió professional,
programa, d’altra banda, de gran èxit d’audiència, com vostès
sabran; únicament i exclusivament per això. I això no ho dic jo,
senyors diputats, això ho reconeix la mateixa productora amb
absoluta naturalitat, perquè entenen que precisament això és el
que els dóna un punt de complicitat amb la seva audiència. Punt.
Punt. I això ho han explicat ells de manera immediata. Però
vostès, aquest tema, l’han duit aquí. És un programa
d’entreteniment que supòs que tots hauran vist, que combina
amb absolut encert cuina, cultura i patrimoni, el que la
productora ha decidit protegir; però, és més, hi ha qualcú a qui
li pugui semblar malament això?, hi ha qualcú que una
productora decideixi com ha de ser el seu programa?, hi ha
qualcú que pugui criticar això? 

Intenten vostès dir a les nostres productores com han de fer
la seva feina?, és això el que m’està dient?, m’està dient el que
ha de treure i el que no ha de treure la productora? A vostès
potser sí que els agradaria actuar d’aqueixa manera amb les
productores; per descomptat a nosaltres no, no és la nostra
manera d’actuar. Potser vostè volen obligar les productores a fer
el que a vostès els agradaria que fessin, fora de la qüestió
purament professional; nosaltres, no, torn a insistir; tot al
contrari, els animam a fer programes d’èxit, dels quals segur
nosaltres també ens podem beneficiar.

Potser això li sona rar, això de potenciar les nostres
productores, però és que és una manera de respectar el treball
del nostre sector audiovisual, i supòs que això li sonarà de
qualque cosa, protegir el nostre sector audiovisual, perquè a
això, a estimular el nostre sector audiovisual de la nostra
comunitat, dediquen qualque article tant la nostra llei d’IB3,
com la Llei de comunicació audiovisual, com el mandat marc
que es va aprovar fa pocs dies en aqueixa cambra. 

S’aferra vostè al fet que qualcú ho va dir als afectats; bé,
qualcú va dir als afectats que eren directrius de la direcció
general que no sortissin camisetes verdes a la nostra televisió,
i clar, vostè s’aferra a això i activen el seu pla d’oposició,
pràcticament visceral, sense pensar el mal que pugui fer a
aquesta casa. Bé, i lament que ho facin, francament lament que
ho facin, lament molt que actuïn d’aqueixa manera. Primer,
perquè no han volgut mai escoltar les explicacions que ha donat
la mateixa productora i, segon, perquè és molt evident que
vostès no veuen mai IB3.

Pensen que tenim qualque inconvenient que es vegin
camisetes verdes a la nostra televisió?, és així?, ho creuen
realment? Pensen vostès que tenim cap problema a treure
camisetes verdes a la nostra televisió? Entre 80 i 100.000; entre
80 i 100.000 camisetes verdes només en una jornada a la nostra
televisió. Pensen vostès que jo donaré directrius perquè no surti
una camiseta verda? Si veiessin vostès la nostra televisió
veurien que surten camisetes verdes cada dia, cada dia surten
camisetes verdes a la nostra televisió. És més, és més, estic
absolutament convençut, segur, perquè en surten cada dia, que
avui en tornaran a sortir, absolutament convençut, i vostès
pensen que jo aniré a qualcú del meu equip i aniré a una
productora a dir-los que no surtin camisetes verdes? Francament
aquí hi ha dues opcions: o vostès no veuen IB3, cosa que no
crec perquè estic absolutament convençut que la miren; o
realment el seu perfil polític no els permet veure la realitat de
les coses i cerquen altres excuses que no són reals.

Per tant crec que aquest tema ha d’estar tancat, ha d’estar
tancat, ho deixam en incident i poca cosa més.

Del tema lingüístic i el model de llengua d’IB3, un tema
important que ens ocupa i preocupa a tots, bé, tornen vostès a
donar un exemple de la mala praxi a la qual desgraciadament
ens tenen acostumats, circumstància que està molt enfora de
com entenem nosaltres que s’han de fer les coses de manera
responsable. Van vostès sempre, sempre, darrere un tercer, i en
aquest cas, bé, una altra vegada per una filtració de la ràdio de
qualcú conegut que deuen tenir allà, que fa un flac favor a la
institució de passar una informació que després no té la
possibilitat de contrastar. Però, bé, van a remolc d’un comentari
de qualcú, qualque treballador de la nostra institució, que treu
una informació i vostès la fan seva i comencen aquí la seva
campanya. 

Intentaré, en qualsevol cas, quina és la nostra proposta..., li
explicaré quina és la nostra proposta de model de llengua per a
IB3, amb el qual pretenem, intentam conciliar la petició del
nostre parlament de protecció i ús de les nostres modalitats
lingüístiques amb el desenvolupament del nostre servei públic
de comunicació audiovisual. Però abans d’explicar-los-ho hi ha
algunes qüestions que hem de deixar molt clares perquè forma
part del debat i són elements protagonistes i decisius en aquest
capítol que ens ocupa. Miri, no correspon a IB3 resoldre el
debat lingüístic de la importància que s’ha provocat, en aquests
darrers dies, que tots podem conèixer, sobre l’ús de les nostres
modalitats i els seus registres. No és objecte d’IB3 l’aclariment
d’aqueixa discussió. Aquest debat correspon, com s’ha dit aquí,
a altres esferes acadèmiques i d’àmbit purament científic, amb
les quals evidentment no podem competir perquè no és la nostra
especialitat ni la nostra formació, i tampoc hem de competir,
evidentment; ni nosaltres ni tampoc vostès, perquè n’hem hagut
d’escoltar, de declaracions, cosa que pareix que..., bé, torn a
insistir, no entenen, a la vista del que han comentat aquests
darrers dies.
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IB3 entén que el seu llibre d’estil, avalat per la Universitat,
és l’instrument necessari per a l’aplicació de qualsevol model de
llengua que es pretengui implantar. Per tant respectar el seu
contingut és bàsic per a l’èxit de qualsevol iniciativa en aquest
sentit. De la mateixa manera una altra publicació, com és el
llibre de les modalitats insulars que ha publicat recentment
l’Institut d’Estudis Baleàrics, serveix per desenvolupar la
petició del Parlament a través del mandat marc, i és
perfectament compatible amb el llibre d’estil d’IB3. Amb tot
això no qüestionam l’ús de registre més elevat o literari, o
traslladar l’ús del registre salat, més informal, a programes de
més formalitat. Insistesc que el nostre protagonisme no arriba a
això. On sí arribam, i això és el que farem perquè això sí que ho
podem fer, és a definir el grau de formalitat o d’informalitat dels
nostres programes o espais informatius. Per això, en atenció a
aqueixa formalitat o informalitat, podem dotar de màxima
formalitat la part central dels nostres informatius aplicant-los el
registre més elevat o literari, i distingir després altres espais dins
els mateixos informatius que per la seva espontaneïtat o
informalitat es poden executar sense problemes amb un registre
més informal, que es correspon, si volen vostès, amb el salat.

Dit això, bé, quins espais poden definir que tenen aquest
grau d’informalitat? Bé, es poden referir perfectament als
esports, a la meteorologia, i en aquelles connexions en directe
que tenguin un suficient grau d’espontaneïtat. És a dir, el
conductor d’informatius utilitzarà el registre més elevat, el
literari, mentre que a les seccions d’esports i del temps d’usarà
registre més informal o salat en atenció a aquella espontaneïtat
que va vinculada també a aquelles connexions que hi pugui
haver en directe.

Intentin visualitzar tots vostès aquests dos espais, i veuran
que el tractament periodístic, periodístic, que se’ls dóna en
altres plataformes o suports, com els escrits o a la ràdio, no els
atorguen tampoc la formalitat de la informació troncal que
pugui tenir, com és, en el nostre cas, el nostre BOIB, que és la
part central del nostre informatiu, el conductor de l’informatiu,
ve representat justament per aqueixa figura. Els he d’advertir,
això sí, que aquesta part més formal estarà sotmesa també a una
actualització en el seu lèxic, amb la intenció d’utilitzar termes
i vocabulari més habituals i comprensius per a la nostra
ciutadania, la nostra audiència, sempre dins el que permet el
nostre llibre d’estil, intentant així respondre la petició de
l’esmentat mandat marc.

La resta de programació fora dels informatius no farà cap
canvi ni un, com vostès poden imaginar, i s’emmarca tot dins el
nostre llibre d’estil.

Hem d’afegir, a més, que s’ha informat d’aqueixa proposta
la universitat de la nostra comunitat, més concretament el seu
departament de filologia catalana, perquè tengués coneixement
de les nostres intencions. No hi ha hagut res més, a la vista que
la intervenció de la universitat s’ha de donar en el cas que es
pretengués modificar el llibre d’estil, cosa que com ja he
explicat no serà necessària, ja que la proposta encaixa
perfectament en el que aquest text disposa.

Com a conclusió he de dir que és una proposta que no pretén
resoldre cap debat lingüístic, i que avança en l’ús del registre
salat i ho fa respectant tot el que disposa el nostre llibre d’estil.
I finalment aprofundeix en un lèxic més proper i comprensiu per
a la nostra ciutadania, sense sortir del que estableix la
normativa, és a dir, el nostre llibre d’estil, atenent així el
solAlicitat per aquest parlament al nostre mandat marc. I aquesta
és la nostra proposta, la proposta que faig pública avui, dia 15
de maig; ni 12 d’abril, ni 13 d’abril, ni 22 d’abril. I per què dic
això?, perquè vostès novament s’estimen més aprofitar
qualsevol circumstància per fer oposició al Govern des d’IB3,
qualsevol circumstància, que no realment solucionar o resoldre
qualsevol dubte que puguin tenir. Dia 13, ja fa més d’un mes,
representants de MÉS ja es pronunciaven sobre un model que
desconeixien, dia 13!, fa més d’un mes, es pronunciaven sobre
un model que es presenta avui; fa més d’un mes. I atenent
només a això, a una filtració interessada de qualcú de la ràdio,
bé, més concretament, sí..., bé, de la ràdio; idò això ja bastava
al representant de MÉS per posicionar-se i donar el seu parer,
sense saber de què, però ja el donava. Bueno, lo que sea pero
voto en contra, com el de l’acudit. Bé, idò així va ser.

En termes similars dia 13 d’abril s’expressa MÉS, que
también rechaza la implantación del artículo salat y recuerda
que la función del servicio público de IB3 le obliga a
promocionar el uso del catalán como está previsto en el propio
libro de estilo. Sense saber el què es pronuncia!, i critica un
model que presentam avui, un mes després. Bé, aqueixa és la
manera d’actuar.

Però és que dia 14 la Sra. Armengol també va una miqueta
més enllà, va una miqueta més enllà i parla també d’aquest
model, model que estam fent públic ara!, i diu que està
radicalment en contra que aquesta decisió -no sé quina, no sé
quina, no sé quina- que aquesta decisió s’hagi pres sense haver
realitzar la consulta prèvia a la Universitat de les Illes Balears!,
quan és avui que presentam el model. Ella ja fa un mes ja
criticava, ja criticava, i a més parlava del model, d’aqueixa
decisió. Quina decisió, si és avui que ho anunciam?, un mes
després. Bé, i queda tan tranquilAla. 

Però el Sr. Bonet també ha participat d’aquest aquelarre. En
aquest ple, aquí a baix, censurant que no s’hagi consultat la
UIB, sense saber de quin model estàvem parlant. Sr. Bonet,
sense saber el què vostè ja es pronunciava, vostè ja es
pronunciava. Bé, jo crec que..., i podem reproduir les seves
paraules: “Bonet ha censurado la dirección de IB3 que no haya
consultado su decisión con la Universidad de las Islas
Baleares”. Bé, sense saber el què i tenint la possibilitat de saber,
però sense saber el què. Com veuen vostès el rigor faltava de
pertot. 
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Mirin, han estat vostès criticant i fent valoracions durant un
mes, durant un mes!, sobre un assumpte que desconeixien
absolutament, i ni tan sols no han sabut mostrar-se prudents a
l’hora de fer valoracions, ni tan sols això; ni prudents ni
moderats, com el Sr. Martí, en aquell mateix ple en què
s’aprovava el mandat marc, que no solament es va permetre
criticar un model que desconeixia totalment, perquè el
desconeixia totalment, sinó que a més a més es va permetre la
llicència d’ofendre aqueixa direcció general i aquest equip dient
que potser sabien molt de gestionar però que, de llengua, no en
sabien. Bé, idò en sabrà molt, ell en sabrà molt, ell en sabrà
molt; és un dels acadèmics que potser sí que hauria de resoldre
aquest problema. Més molest encara el somriure que s’enduia
al seu escó quan a més havia acabat d’ofendre tot un equip.  

Però bé, en qualsevol cas, això és el debat que tenim, això és
el debat que tenim.

En podria parlar molt més temps, molt més temps, però
francament no vull. Hi ha tot un llistat d’assumptes i de coses
que podria retreure aquí de la gestió anterior, que no és el meu
estil, vostès ja ho saben, perquè no guanyam res. No, no. Vostès
ja ho saben, i just per això no he perdut tan sols un moment a
treure’ls, ni un minut, perquè no interessa a ningú el més mínim;
per descomptat a mi no m’interessa, crec que valorar el que
feim ara és més que suficient i rellevant. Ara els tornaré a
escoltar, senyors diputats, i m’agradaria escoltar un missatge de
responsabilitat, seriós i coherent. A veure si hi ha sort.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz. En turno de réplica, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista interviene el Sr. Bonet, por un tiempo
de cinco minutos. Tiene la palabra.

EL SR. BONET I BONET:

A mi m’agradaria sentir un director general d’IB3, i no un
exparlamentari que fa d’exparlamentari, dedicant-se a fer una
intervenció política en la qual es dedica a criticar l’actuació
política dels portaveus dels altres grups. Vostè ha estat el més
polític dels que han intervengut avui aquí, vostè que no vol fer
política; vostè avui sí que ha estat molt polític, ha demostrat les
seves dots parlamentàries, que la seva trajectòria evidentment
l’avala per a això.

Vostè ha començat dient que no té cap raó de ser aquesta
convocatòria, i després al final ens acaba dient que aprofita avui
per presentar el model lingüístic. En què quedam?, no té cap raó
de ser o és una oportunitat per a vostè per presentar el model?
A veure si s’aclareix, Sr. Ruiz. 

Té tota la raó de ser aquesta convocatòria no perquè a vostè
li vengui de gust presentar el seu model lingüístic que ha estat
ocultant durant un mes; té raó de ser des del moment en què se
li exigeix per part dels grups parlamentaris que la faci. És la
seva obligació democràtica, venir aquí. Ja sé que vostès
s’estimarien més un parlament sense diputats de l’oposició, com
va dir un diputat del Partit Popular per Twitter l’altre dia. “Què
estam de tranquils, ara que no hi ha els diputats de l’oposició”.
Ja ho sabem, que els agradaria més que ningú no digués i aquí

venguéssim a riure’ls les gràcies i a alabar-los, però, senyors,
això és una democràcia i no hem de pensar tots igual, com
pareix que vostè voldria.

Retreu que no veim IB3. Jo li retrec que vostè ignora el que
passa al carrer, s’inventa una realitat paralAlela, i sobre aquesta
realitat paralAlela fa les respostes, unes respostes que en el fons
no són tan tranquilAles com vostè vol aparentar. Vostè no està
gens tranquil, pel que se li diu aquí, perquè vostè sap que hi ha
actuacions que no s’haurien de fer des de la radiotelevisió
pública. 

No se’n desfarà, de la presència del Sr. Gómez, és que no
se’n desfarà fins al darrer dia d’aquesta legislatura, ja li ho dic.
El Sr. Gómez s’autoproclama, perquè ell mateix firma el decret
en què s’anomena a ell mateix com a director general el 30 de
juliol, abans d’iniciar els contactes amb els altres grups, amb un
interès evident de controlar la radiotelevisió pública des del
primer dia, i vostè, l’herència enverinada que té el Sr. Ruiz, és
l’herència del Sr. Gómez, i en menjarà, d’herència del Sr.
Gómez, fins al darrer dia, ja li ho dic jo. El Sr. Gómez no és sant
de la devoció d’aquest grup parlamentari, evidentment, com ha
quedat clar, però tampoc no és sant de la devoció de molta gent
del seu entorn, també li ho he de dir. 

L’he sentit parlar, per exemple, de l’eliminació de la nostra
llengua del cine a IB3 i em pareixia estar sentint el Sr. Gómez,
amb el seu argument de la realidad de la calle, com si al carrer
tothom parlàs en castellà. Jo no sé a quin país viuen vostès, no
sé a quin país viuen; és curiós, no? O és que al carrer la nostra
llengua no s’empra?, s’empra només dins ca seva? Això era una
altra època. No sé si els agradava més aquella època que
aquesta, però això no passa avui en dia. I a més empram la
nostra llengua per a registres formals. Evidentment, només
faltaria. Qui és d’aquí, de l’oposició, que ha qüestionat el
registre que s’empra a Uep! Com anam?. Ningú!, ningú! Però
és que vostè ha anat a sentir el Telediario de la Televisió
Espanyola que el faci un presentador murcià en murcià?, o un
presentador andalús en la seva modalitat andalusa? Ho ha sentit
vostè? No, clar, per això és normal que la gent s’alteri quan sent
aquestes notícies que, per cert, vostè no explica.

Però vostè, com li dic, avui no ens ha contestat -excepte allò
lingüístic, que anirem al final- no ens ha contestat realment allò
que li demanam. Ha posat excuses per justificar que nosaltres no
tenim raó i vostè sí. Vostè és un exsenador, un exregidor; ha
posat fins i tot l’exemple del nostre cap de premsa del grup
parlamentari, però és que passa al revés: vostè ve de fer política
a fer premsa. A més li recordaria el que deia el seu propi grup
la legislatura passada. Jo la veritat és que a vegades tenc la
sensació, no només en aquesta comissió sinó a altres, que el
Partit Popular està tan acostumat a fer oposició que fa oposició
fins i tot quan governa. Vostè ha fet de polític, ja li ho he dit
abans, i vostè no és aquí per fer d’oposició de l’oposició, vostè
no és aquí per fer-nos cap pregunta a mi ni al Sr. Abril, vostè és
aquí per respondre, cosa que no ha fet. No és aquí per fer
preguntes. Vostè no és IB3, IB3 no és vostè ni és el Partit
Popular, ni és tan sols l’equip que l’acompanya. IB3 és molt
més, és una televisió que es regula per una llei que va rebre la
unanimitat. El PP no hauria de ser IB3, que això sí que és una
altra qüestió més greu.
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Li deman si ha donat cap resposta a l’Ajuntament de Santa
Eugènia; evidentment, no, que respongui la productora; almenys
això no m’ho ha contestat. I clar, em diu “s’inventen coses”, no
sé què. Escolti, li estic parlant d’una carta que li adreça
l’Ajuntament de Santa Eugènia firmada, entre d’altres, pel batle,
que és del Partit Popular. Per tant què m’he inventat jo? Ho ha
dit l’ajuntament, que ha donat credibilitat a aquests alAlots i li ha
demanat, a vostè, que actuï, i vostè, silenci. Ja li he dit que m’ha
semblat més intelAligent en el tema lingüístic que el Govern,
però no en aquest altre tema. 

És a dir, vostè ha de vetllar per la programació, li ho diu
l’article 26 de principis generals. Els articles 12 i 14 del mandat
marc, si els llegeix, li diuen que vostè ha de vigilar la
programació, que reflecteixi el que diu el mandat marc; si no
per què feim un mandat marc?, si quan ho encomanam a una
productora pot fer el que vulgui? Ens pot fer un programa
d’exaltació del nazisme -que ara està tan de moda- i a vostè li
serà igual?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, ha agotado su tiempo.

EL SR. BONET I BONET:

Ahora acabo, enseguida, Sr. Presidente. 

Ja li he dit que m’ha semblat més intelAligent vostè que el
Govern en el tema lingüístic, però també veim als mitjans de
comunicació que ja el pressionen perquè actuï amb més celeritat
en aquest tema. Jo veig que vostè intenta acontentar tothom. Jo
li augur que aquestes plataformes a què vostès donen tanta
importància el continuaran pressionant, i nosaltres estarem
vigilant a veure què fan. 

En tot cas avui, i amb això acab, Sr. President -em sap greu
que faci rialles que tenguem coses a dir, em sap greu que faci
rialles que l’oposició tengui coses a dir-, vostè diu, Sr. Ruiz, que
no sabíem res i que opinàvem sobre qüestions de les modalitats
lingüístiques, que no sabíem res i que tal. El Sr. Gómez i la Sra.
Cabrer confirmaven que això es feia; ho varen confirmar en seu
parlamentària, ho varen confirmar en roda de premsa, i ho
defensaven, ho defensaven! Deien que era una decisió tècnica
seva, ho deien els seus companys de partit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, por favor... 

EL SR. BONET I BONET:

Y con esto acabo. 

EL SR. PRESIDENT:

Ya me lo ha dicho antes.

EL SR. BONET I BONET:

...i quedaven tan tranquils. La Universitat de les Illes Balears
també va opinar. Només hi havia una persona que va callar en
tota aquesta polèmica: vostè. El silenci, el silenci, el silenci més
propi d’una tomba i una persona era vostè. Per què va callar
vostè? Jo m’imagín que per no cremar-se amb tota aquesta
història que li venia imposada des de fora. Però li recordaré una
cosa, i això és el darrer que li dic: vostè avui ha parlat i ha
romput el seu silenci no perquè hagi volgut, sinó perquè aquest
grup li ho ha exigit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bonet. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
interviene el Sr. Abril, por un tiempo de cinco minutos. Gracias.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, ens diu el director que no es justifica aquesta
convocatòria, però realment el que no es justifica és que a
vostès no hi ha qui els controli, i molt manco aquesta comissió.
IB3 es maneja com una conselleria més del Partit Popular, i això
ho veu la gent. UM ho van intentar, no és un fenomen nou. UM
ho va intentar però almanco hi havia un organisme, uns
mecanismes plurals, on també hi eren vostès, per intentar que
això no fos així, intentar aturar aquesta deriva. A vostès no hi ha
qui les controli. 

Igual que per la majoria del PP a nivell parlamentari i polític
les decisions, els decrets, que ja hem perdut el compte d’aquesta
legislatura, es justifiquen un poc per allò de la mayoría
silenciosa de las urnas, idò vostè ho justifiquen amb l’estudi
general de mitjans i l’audiència. Aquesta és la manera d’actuar,
que venim aquí a criticar perquè és l’únic espai on tenim per
poder-ho fer.

Em diu que nosaltres volem manipular la realitat de les
coses. Però clar, i torn a McLuhan, el missatge global -ara ja
més enllà de l’anècdota del minut, de tal, de l’ordre o la
jerarquia amb què es manegen les informacions als informatius,
i ja he insistit altres vegades que no és el mateix la televisió que
la ràdio i tal-, el que fan és que tenim l’argumentari del PP, que
és, missatge, consigna oficial, “anam per bon camí... o en la
buena senda”, com s’estimin més, i això és el que cada dia
d’alguna manera s’ha de justificar, i tenim IB3 que en lloc de
complir una funció social, diguem de control, el mandat d’IB3
hauria de ser ciutadà, hauria de ser social, no d’estar al servei de
cap interès polític. El que fa és acompanyar aquesta visió del
món i aquesta visió de la realitat, donant una imatge de... Jo
estic convençut que vivim a un paradís, però la vivència de
molta gent en aquest moment de la pelAlícula no és aquesta. Per
tant crec que aquest és el principal focus de crítica del nostre
grup parlamentari en tant que el compliment o l’incompliment
de la funció de servei públic d’IB3.
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Tema lingüístic, pregunta molt simple, i amb això ho dic tot:
quina opció té qualsevol persona de les Illes Balears -agafant la
TDT, fins que duri la TDT- per veure una pelAlícula en català?
Si això l’única cadena que ho pot fer, que ho pot garantir, és
IB3, que la pagam tots, no ho pot fer, crec que amb això bastaria
per plegar. I no ho arreglaran salant els informatius, encara que
sigui fent filigranes d’aquestes com ha dit, els espais esportius
i allò altre, el temps, perquè és un altre registre... Bé, això ja són
filigranes per intentar arreglar la pelAlícula.

Ha parlat d’allò de les camisetes i tal. A mi personalment em
pareix bastant més preocupant que la censura..., curiosament és
vostè que ha..., jo no l’he acusat tant de censurar com crec que
m’ha acusat vostè més vegades a mi de censura, que l’oposició
intentam censurar, que nosaltres del fet que vostès censurin,
però, bé, en tot cas em pareix més greu l’autocensura -aquí s’ha
posat qualque exemple, l’autocensura professional a IB3 es
practica cada dia-, perquè l’autocensura és un indicador que la
por i el control des del poder estan instalAlats, i clar, si a sobre
vostè ve aquí amb insinuacions, “ah, ah, qualcú d’allà de ràdio
que ho deu haver filtrat”, idò imagina’t quina llibertat tenen
aquests professionals, després, a més, que hi ha hagut un ERO
fa ics mesos, etc. Això jo crec que els fa molta ràbia als
professionals; cada vegada que vostès utilitzen els professionals
d’escut crec que han de córrer al rebost a agafar un Almax, o
una altra cosa un poc més potent.

Ja està, ja acab, m’he cansat de dir-ho. Aquesta manera de
funcionar no és bona per a IB3, no és bona per al PP i no és
bona per a la democràcia, i si volen que canviï la manera en què
l’oposició planteja les coses en aquesta comissió i planteja el
discurs respecte d’IB3, canviem entre tots la manera de
funcionar, però han d’estar vostès disposats a fer-ho, ja que
tenen la majoria silenciosa de les urnes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo Popular interviene el
diputado Sr. Fernando Rubio, por un tiempo máximo de cinco
minutos. Gracias.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. Sr. Director general,
nosaltres ens ratificam en el fet que efectivament aquesta
televisió dóna una televisió de qualitat, absolutament neutral,
imparcial, objectiva, i pensam -i li ho hem dit al començament
de la nostra intervenció- que aquesta és l’etapa més objectiva,
més imparcial i més neutral, més professional de tota la seva
història. Per tant li ho volem reconèixer i li volem donar
l’enhorabona.

Una altra cosa és que quan vénen eleccions els partits es
posen nerviosos, es comencen a inventar coses que ningú no veu
més que ells, comencen a fer acusacions que després han de
demostrar i tenen dificultats per demostrar. Ara vostè mateix al
representant de MÉS li ha explicat clarament que ell el va
acusar, perquè efectivament es va fer una manipulació, que no
se li va treure, i vostès li varen demostrar que sí, que se li
havia... En definitiva, vostès varen demostrar que no es fa
aquesta manipulació.

Per tant m’agradaria que se sigui seriós i respectuós i que si
un té una acusació a fer que la demostri, però venir aquí
simplement a dir-li, a vostè, “és un tal, és un tal”, però sense
demostrar i argumentar raonadament per què es diu, idò
sincerament crec que és tenir molt poc respecte, no només a
vostè sinó a la cambra parlamentària.

A més a més, bé, és que, clar, aquí s’acusa de fer segons
quines coses i segons quines actuacions. Fins i tot se li ha dit
que vostès intenten ser una altra conselleria del Partit Popular i
que la passada legislatura Unió Mallorquina ho va intentar, quan
estava a IB3. Clar, ells pensen això perquè ells governaven en
aquell moment amb Unió Mallorquina i veien el que Unió
Mallorquina intentava fer; però, escolti, és que això no és el seu
problema. O sigui, vostè és a una televisió, vostè crec que està
demostrant que té una gestió al front que l’avala, amb
professionalitat i rigor, i ells es pensen que tots són com els que
governaven amb ells, idò, escolti, és el seu problema, però jo
estic no només convençut sinó que a més a més em vull remetre
a les dades que tenim, escolti, una televisió que no està
desmesurada, que no està descompensada, una televisió que està
absolutament sanejada i redimensionada, i que a més a més té
moltíssima més acceptació que la que tenia abans. Jo crec que
aquesta és la mostra més clara i més evident que aquesta és una
televisió de proximitat, una televisió que dóna un producte de
qualitat, una televisió que és mirall i que s’hi identifica la gent
de la nostra terra, i crec que tot això és una mostra que s’està
anant pel camí correcte en aquesta situació.

Miri, crítiques d’un partit polític, com per exemple el que
comentava el portaveu del Grup Parlamentari MÉS, o el senyor
del Grup Parlamentari Socialista, on ara s’està parlant del
nazisme i s’està parlant de tal, escolti, l’altre dia un tuit d’un
diputat del Grup Parlamentari MÉS diu: “El PP està duent un
procés de ‘nodorització’ a IB3". El No-Do era una televisió
d’un dictador; idò jo crec que això tampoc no..., jo crec que això
no són formes, això no són formes, no són formes. No són
formes i després ells es queixen i diuen que hem ferit tota una
sèrie de persones. Bé, idò escolti, que ells s’ho facin mirar,
també, perquè jo crec que ells no saben el que era el No-Do, si
ho comparen amb IB3 Televisió, on tenim debats diaris, on la
premsa opina, on es critica al Govern, només faltaria, però això
al No-Do no es feia, eh? Aquí sí, aquí sí que es fa.

Jo no sé si al No-Do s’incomplia la Llei electoral, perquè no
hi havia llei electoral, en aquesta època, però sí sé que la
passada legislatura hi havia una televisió insular on s’incomplia
la Llei electoral, per sentència ferma, a més, condemnats, cada
elecció, cada elecció, cada elecció; es deia a l’equip directiu:
“Escolti, és que vostès estan incomplint la Llei de règim
electoral general; és que els espais informatius han de ser
proporcionals amb les majories parlamentàries, vostès no poden
treure qui vulguin fent un míting; vostè no pot treure el PSOE
perquè l’acte periodísticament és més important i treure el PP
menys perquè el PP tenia més pes electoral”, i això va ser
reiteradament la Junta Electoral provincial i la Junta Electoral
central que ho varen dir a una televisió gestionada pel Partit
Socialista. Per tant jo no entenc ara quina lliçó...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rubio, ha agotado su tiempo.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...quina lliçó ens intenten donar. Sí. I acab, Sr. President, per
dir que, bé, nosaltres pensam que aquesta línia que vostès estan
duent a terme és una línia encertada, pensam que se l’acusa de
coses que no estan fonamentades i que simplement és per una
qüestió purament electoralista, i li donam l’enhorabona per la
seva gestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rubio. En turno de contraréplica interviene el
Sr. Director general del ente público sin limitación de tiempo.
Sr. Ruiz.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Rubio, gràcies per les seves
paraules, son encoratjadores, i francament animen a continuar
en aqueixa mateixa línia, la que vàrem decidir fa ja dos anys, un
poquet més, i bé, crec que al final els resultats ens avalen i els
fets són els que són, i aquí sí que hi cap poca discussió.

Jo amb el Sr. Abril, bé..., torn insistir, el mateix discurs de
sempre; el que passa és que ara, bé, li ha agradat això de la por
dels treballadors, que els treballadors tenen por... Escolti, els
treballadors, el que vulgui tenir por tendrà por ara, demà, passat-
demà, i fa quatre anys, però no hi ha motius per tenir por. Potser
abans sí, perquè abans espiaven als treballadors, abans els
espiaven, i no ho dic jo, ho diu un jutge. Hi va haver una
sentència perquè s’espiava als treballadors, i hi va haver una
condemna. Per tant això sí que és preocupant. Nosaltres no hem
arribat a això, nosaltres no hem arribat a això encara, i crec que
no hi arribarem. Per tant no em parli vostè de la por dels
treballadors perquè només ha de tenir por el que tengui la
consciència intranquilAla; només el que tengui la consciència
intranquilAla ha de tenir por, els altre han de fer la seva feina
amb absoluta tranquilAlitat. Potser, bé, em consta una realitat
diferent de la seva, no ho sé, és que potser els que m’informen
a mi no són els mateixos que l’informen a vostè, vaja, segur,
n’estic convençut, ho sé, vaja, ho sé. Per tant, en aquest sentit,
absolutament tranquil, crec que ningú no ha de tenir por, tothom
que tengui la consciència..., 

(Remor de veus)

... no, no, no tenc cap llista ni una, és que és molt evident, és
que...

EL SR. PRESIDENT:

Por favor, guardarán silencio, está interviniendo el director
general.

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

... als tres segons de parlar amb algú ja és al carrer, és que és
molt evident, no importa cercar, no importa cercar. I a més jo ho
respect, això, el que passa és que el favor que fan a IB3 no és...,
bé, no és del tot correcte.

Quant al Partit Socialista, li he de donar la raó en una cosa,
en moltes no, però en una cosa sí, sí, que he sortit una miqueta
de la meva línia habitual, però també vostè ho ha dit, és que he
estat un mes aguantant i llegint segons quines coses, i jo som
humà -jo som humà, Sr. Bonet- i hi ha qualque cosa..., però bé,
que hi ha qualque sentiment que a algú li guanya, i haver de
llegir i suportar segons quines coses, idò al final acaba
provocant aquest tipus d’intervenció.

Miri, tal vegada no li agrada, però jo vull ser molt respectuós
amb les formes i jo vull intervenir quan he d’intervenir i no
abans, per tant, el debat era en aquesta casa, el debat lingüístic
era en aquesta casa, era al Parlament que m’havia de dir a mi
com havia de procedir i en això som absolutament respectuós -
absolutament respectuós- i vostè diu que “està callat”, és clar
que sí, perquè no era jo que havia de... no era IB3 qui havia de
ser el protagonista, era el debat del mandat marc. Esper que això
no li sembli malament perquè la meva feina sempre l’he
estructurada així, acomplint quan em toca acomplir i no
interferint quan no em toca, respectuós amb els calendaris i amb
les formes. 

Per això, mentre hi havia discussió aquí, jo esperava i ha
estat quan m’ha arribat el mandat quan nosaltres ja hem actuat.
Tal vegada a vostè li sembla això malament, però bé, tal vegada
amb aquest rigor i amb aquesta estructura tan ferma, idò es
poden obtenir coses en positiu. És la meva manera d’entendre
i de fer les coses. Tal vegada és errònia o no, però és la meva
manera, Sr. Diputat.

Insisteix vostè en el tema de la censura i ara es basa també
que l’Ajuntament de Santa Eugènia ha dit o ha deixat de dir.
Miri, Sr. Diputat, ha estat vostè qui ha duit aquí el tema, eh?, ha
estat vostè qui ha duit aquí el tema, ha estat vostè qui ha dit...,
el seu grup qui ha duit aquesta qüestió aquí, no desviï l’atenció
i no n’assenyali un altre, ha estat vostè qui ho ha duit, no em
digui “ha estat l’Ajuntament de Santa Eugènia”, ha estat vostè.
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Miri, resulta tan inadmissible la seva actitud de voler fer
oposició utilitzant sempre IB3, és que ni tan sols escolta a qui
vol donar explicacions, és que hi ha hagut gent... sí, ho he llegit,
és que hi ha hagut gent que ha donat explicacions, hi ha hagut
gent que ha volgut donar explicacions, el que passa és que, és
clar, el culpable..., si llegim qui ha donat explicacions ara
resulta que el director general i IB3 són els culpables; ostres!,
idò això ja no interessa, aquí hem de cercar algú que tengui un
interès polític i evidentment en aquest cas és el director general.
Però és que hi hagut gent que ha volgut donar explicacions, sí,
sí..., sí, sí, Sr. Diputat, l’ajuntament, però vostè dur la qüestió
aquí, és vostè qui la du, el seu partit, no és l’ajuntament. Però
qui ha volgut donar explicacions, Sr. Diputat, i també el seu
parer sobre tot això que ha passat, ha estat un dels grans
culpables que el programa funcioni com funciona.

Escolti’m perquè això és important...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ha estat el que..

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, por favor.

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

...ha volgut donar explicacions, ha estat un dels grans
culpables...

EL SR. PRESIDENT:

Ha tenido su turno de intervención, está interviniendo el Sr.
Director General, por favor. Continue.

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

El que ha volgut donar explicacions ha estat un dels grans
culpables que el programa funcioni amb l’èxit com funciona,
que és el Sr. Gomila -que és el Sr. Gomila-, supòs que ho ha
llegit vostè..., encara em diu que ho ha llegit, encara ho entenc
manco, perquè jo ho llegiré, jo llegiré el que va dir el Sr.
Gomila, són dos minuts només: “Com que els meus comentaris
no apareixen publicats al digital ics, responc, per alAlusions, als
dubtes sobre la censura d’IB3 al programa Això és mel de Santa
Eugènia no és cert el que publica el digital ics, i em sap greu
que sigui el meu diari qui tergiversa una informació, ni censura
de la direcció d’IB3, ni sicaris, ni barruts, l’equip del programa
intentam complir l’encàrrec de fer un programa que posi en
valor, amb el fil conductor de la gastronomia, les persones i els
pobles de les illes...”, -perdoni, és que no duc ulleres i em perd
amb la lletra petita-, “a tots els programes intentam que hi surtin
persones i històries que siguin d’interès i crec que tractam els
temes d’història, patrimoni, llengua i cultura com cap altra
programa d’IB3, en el sentit que ho hauria de fer una televisió
pública mínimament digna, i crec que així ens ho expressa la
societat illenca. Si mirau el programa de Montuïri, veureu un
jove xeremier amb la camiseta de Crida, al d’Artà l’Orfeó

Artanenc majoritàriament duia llaços verds o quadribarrats, cap
problema. El problema sorgeix quan un suggeriment es
tergiversa...”, -podria escoltar, Sr. Bonet, és important-, “es
tergiversa per atacar el mitjà. Ha cridat aquest diari per
contrastar la seva notícia? Al programa molta gent refusa
participar i moltes coses podrien ser interpretades com a
censura, quan una persona major parla meravelles de Franco i
retallam els comentaris, és censura? Quan un ve amb la
camiseta “Volem salat a IB3" o amb una de “No vaig de vaga”,
també és censura,? No. O quan arraconam una ostentosa
bandera espanyola també, supòs? O si en un paisatge procuram
que no hi apareguin els fils de la xarxa elèctrica, és falsejar la
realitat? I tot això passa. El tema a Santa Eugènia sorgeix d’algú
que va sentir el comentari pel carrer i d’un tuit que reprodueix
una conversa falsa”.

No em digui que ha llegit això i ha duit el tema aquí. 

“El dia que els de 13 TV o del Círculo ens sentin demanar
a algú que s’expressi en català també diran que imposam la
llengua. Som enmig i rebem de tots els costats. El que emprenya
és la demagògia i si és dels meus encara més, i si per un excés
de zel de voler mantenir un programa allunyat de polèmiques
l’equip ha comès un error, justament en aquest moment en què
el director del programa no hi era present, mira per on, no em
costa mostrar cara per l’equip i demanar, per la part que em
pugui tocar, disculpes. Esper que tots els que covardament vos
amagau darrere un pseudònim per insultar la gent sense tenir ni
idea del que ha passat, sense assumir cap responsabilitat mai i
donant per bona qualsevol cosa contra IB3, encara que falsa,
estigueu satisfets. Jo el dia que entre tots haguem enterrat IB3
no hi estaré.”.

Jo crec que és explicació suficient, no, Sr. Bonet?
Suficientment contundent, suficientment contundent. Crec que
és una explicació suficientment contundent com perquè la cosa
quedi aquí.

Miri, no tenc res més a dir, això és una actitud absolutament
responsable. Això és una actitud responsable, la que ens
agradaria que tenguessin vostès qualque dia per fer que aquesta
casa... idò bé, vagi com ha d’anar.

A mode de conclusió, perquè crec que ja el debat no dóna
per més, per damunt de tot això hi ha una cosa, per damunt tot
això que hem parlat hi ha cosa que em preocupa perquè té una
importància cabdal en el dia a dia de la nostra casa i és
l’aprovació del mandat marc, és una cosa que ha passat molt
desapercebuda i que bé, ha perdut protagonisme davant altres
qüestions.

L’aprovació del mandat marc i el vot en contra de l’oposició
a aquest mandat marc i que, torn a insistir-hi, afortunadament es
va aprovar. El seu vot en contra, senyors diputats, és un vot en
contra de la suficiència financera d’aquesta casa, han dit vostès
que no a això. El seu vot en contra és dir no a la continuïtat del
servei públic. Amb el seu vot en contra, senyors diputats, han
dit no a la liquidació del deute que vostès mateixos varen
generar i del qual ja no volen saber absolutament res. Amb el
seu vot en contra diuen no a la gestió directa de l’ens. Vostès
han votat no, en contra de tot això, és a dir, han votat en contra
d’una gestió pública de la nostra casa. Han votat no, en contra...
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(Se sent una veu inintelAligible de fons )

...sí, sí, és així, això és una realitat. En definitiva, senyors
diputats, per això em preocupa...

(Se sent una veu inintelAligible de fons )

...per això em preocupa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, por favor, respete el turno de intervenciones.

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

...han dit no...

EL SR. BONET I BONET:

No, Sr. Presidente, Es que voy a pedir la palabra porque está
introduciendo temas que no son objeto de la comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

No la tiene, Sr. Bonet. Respete el turno de intervención.

(Remor de veus)

¡Por favor, silencio! Respete el turno de intervención.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Borràs, respete el turno de intervención.

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

Ja acab, ja acab, ja acab, ja acab. Han dit no a l’espina dorsal
d’IB3 i això és molt preocupant. Això és molt preocupant, Sr.
Bonet. 

Crec que vostès haurien d’explicar...

(Remor de veus)

...haurien d’explicar moltes coses...

EL SR. PRESIDENT:

A ver, por favor, ¿guardarán silencio?

(Se sent una veu inintelAligible de fons)

Por favor, Sr. Borrás. Siga, Sr. Director General. 

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

No tenc res més a dir, això és suficientment important com
perquè algú reflexioni. Crec que vostès haurien d’explicar
moltes coses si volen evitar que molts pensem que vostès
realment el que no volen és una ràdio i una televisió pública,
simplement això.

Al final, els fets ens delaten a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ruiz.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, el director general ha
introduït un tema que no és objecte d’aquesta compareixença...

EL SR. PRESIDENT:

No... vamos a ver, ha contestado...

EL SR. BONET I BONET:

El debat del mandat marc es va produir en el si de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i no és objecte d’aquesta
compareixença...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, Sr. Bonet, no es cuestión de levantar la voz una
vez más.

EL SR. BONET I BONET:

No, a mi em sembla molt bé que li faci gràcia als diputats
del Grup Popular...

EL SR. PRESIDENT:

No tiene...

EL SR. BONET I BONET:

..., però ha introduït un tema i ha tergiversat el sentit del vot...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, Sr. Bonet...

EL SR. BONET I BONET:

...del Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Ustedes han pedido..., se ha solicitado una comparecencia...

EL SR. BONET I BONET:

Solicitaremos otra para hablar del mandato marco, si
quiere...

EL SR. PRESIDENT:

...amplia y el Sr. Director General ha intervenido.

EL SR. BONET I BONET:

...mañana mismo.

EL SR. PRESIDENT:

Respete el turno de intervención. No tiene la palabra,
gracias.

Antes de finalizar, creo que no hay que dejar de hacerlo,
quisiera, como presidente de la comisión, permítanme dirigirme
en nombre de todos para despedirnos con agradecimiento del
letrado Sr. Ferrer, ya que hoy es la última comisión que está con
nosotros y desearle una muy buena nueva etapa y darle las
gracias, don Juan.

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 les Illes Balears y de los cargos que le han
acompañado.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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