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EL SR. PRESIDENT:

Començarem amb la sessió d’avui. I, en primer lloc, els

demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

Compareixença urgent RGE núm. 5732/15, del director

general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, solAlicitada per quatre diputats membres de la

Comissió de control parlamentaris sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears, adscrits als Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes

Balears, per tal de retre comptes del nomenament del nou

director general de televisió de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

Molt bé. Doncs passam a l’'únic punt de l’ordre del dia

d’avui, relatiu a la compareixença urgent RGE núm. 5732/15,

del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, solAlicitada per quatre membres de la Comissió de

Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears, adscrits als Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, per tal de

retre comptes del nomenament del nou director general de

televisió de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Assisteix el Sr. Josep Maria Codony i Oliver, qui exerceix

transitòriament les funcions de director de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat pel Sr. José

Miguel Fabregat Planas, gerent de l’EPRTVIB; pel Sr. José

Maria Castro Catena, director d’Informatius d’IB3; pel Sr.

Eduardo de Lafuente Carrillo, director d’IB3 Ràdio; i pel Sr.

Joan Frontera, cap de Comunicació i web corporativa de l’Ens

Públic.

Té la paraula el Sr. Josep Maria Codony i Oliver per fer

l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Josep Maria

Codony i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.

Comparesc davant aquesta comissió, tal com se’m demana, per

tal de donar compte del nomenament d’un nou director de

televisió a IB3. És per a mi una gran satisfacció acomplir amb

aquest deure i poder donar aquí, a la seu del Parlament, totes

les explicacions sobre aquest cas. Durant les darreres setmanes

s’ha parlat molt d’IB3 per aquesta i per altres qüestions i és per

això que han estat moltes les peticions d’entrevistes que m’han

arribat des de molts de mitjans de comunicació. En tot aquest

temps, conscientment, no he volgut fer cap entrevista ni cap

declaració a cap mitjà de comunicació, és aquí, davant vostès,

al Parlament, i com a conseqüència del màxim respecte que

tenc per aquesta cambra, que és la que nomena el Consell de

Direcció de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de la nostra

comunitat, on he considerat que havia de fer les primeres, i pot

ser les darreres, declaracions sobre aquest cas.

El cas pel que em demanen aquesta compareixença no ha

estat una circumstància aïllada a les accions que han comportat

el desenvolupament d’IB3 durant els darrers mesos. És per això

que vull posar en context aquest cas, amb la finalitat que

s’arribi a entendre de la millor i més àmplia manera tot això.

Exerceixo com a director general en funcions de l’Ens

Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears des del 10

d’octubre de 2014, data en què vaig ser elegit entre els

membres del Consell de Direcció que havien estat nomenats

per aquest parlament el 9 de març de 2012.

Tal com s’ha explicat en altres ocasions davant aquesta

mateixa comissió parlamentària la meva preocupació durant

aquest any ha estat assegurar el funcionament de l’ens per tal de

garantir la qualitat de la programació, les audiències, el

compliment pressupostari i la satisfactòria prestació del servei

públic, que ja s’havien aconseguit en els darrers exercicis.

Crec, modestament, que s’ha aconseguit, i més endavant els

donaré qualque dada més concreta sobre tot això. 

A principis de l’estiu es va produir el canvi polític al

capdavant de la comunitat, un canvi polític que feia pensar en

un ràpid acord entre les forces polítiques per tal de nomenar un

nou consell de direcció al capdavant de l’Ens Públic i, per tant,

un nou director general, donant per finalitzada la situació

transitòria en què es troba l’actual consell de direcció. La

televisió, però. com els hospitals o els aeroports, per posar un

exemple, no entén de cicles legislatius ni polítics, al contrari,

hem de fer feina per garantir continguts i emissions

ininterrompudes 24 hores al dia i 365 dies a l’any, amb

l’agreujant que tot el que es vulgui produir s’ha de planificar

amb molta antelació. 

És per això que al començament de l’estiu vaig decidir el

cessament de la fins llavors directora de Televisió, Mar Adrià,

i ho vaig fer des de la meva independència, però sobretot des

de la meva responsabilitat de donar cohesió a l’equip directiu

i de garantir la continuïtat de les produccions de cara a la nova

temporada. Pens que no va ser una decisió molt equivocada

quan no vagi escoltar ni llegir cap opinió contrària a aquest

cessament, ni dintre ni fora del sector.

En aquest moment les funcions del director de la televisió

varen ser assumides per Jordi Calleja, el cap d’Antena, un

professional de trajectòria indiscutible i gran coneixedor de

l’ofici i de la casa. Fou una decisió pensada per fer front a la

situació transitòria que, com ja he dit, tothom anunciava que es

resoldria amb un canvi ràpid al capdavant d’IB3.

Quan a finals de juliol el nomenament d’un nou director

general de l’Ens Públic es va interrompre, de ben segur vostès

recordaran la proposta dels quatre candidats que a la fi va ser

retirada, quan es interrompre, vaig haver de planificar la

continuïtat del servei amb un horitzó gens definit, però és que,

com els deia, la televisió no es pot aturar. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505732
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De fet, durant l’estiu he mantingut diverses reunions amb la

consellera de Cultura per tal d’establir el funcionament del dia

a dia. La consellera té des del mes de juliol totes les dades

referides tant a la plantilla de l’ens públic com a les compres de

serveis i de programes. 

Els record, encara que ja ho saben, que IB3 tan sols pot

contractar per sobre dels 50.000 euros si la compra és aprovada

per la conselleria a què es troba adscrita, conselleria que avui

en dia és la de Cultura, Transparència i Participació. Aquesta

exigència ens situa en el màxim esglaó de control de la

contractació entre totes les televisions autonòmiques

d’Espanya. Ho dic perquè quedi clar que aquesta direcció, ni

ara ni abans, no pot contractar arbitràriament sense passar pels

controls previs de l’administració. 

D’acord amb aquesta pràctica la consellera ja té damunt la

seva taula un munt de projectes necessaris per no aturar la

màquina, es tracta de contractacions d’equipament tècnic, altres

sobre producció de programes i altres sobre serveis que han

estat tramesos pel tràmit habitual i amb tota normalitat durant

el darrer mes. 

I continuo amb el que em demanen. Acabat l’agost, amb un

escenari de transició indefinit i, per tant, d’incertesa, amb la

temporada televisiva a punt de començar és quan vaig decidir

reforçar el departament d’Antena, i vaig pensar que la millor

fórmula era la de nomenar un nou director de Televisió. Aquest

és un nomenament que es podia fer ràpidament sense haver de

convocar un procés de selecció obert, com és preceptiu en els

altres càrrecs directius de l’ens públic que no són contractes

d’alta direcció. Sabia que seria un nomenament de curt

recorregut, vàlid fins que arribàs el nou director general. Vaig

optar per un perfil professional, gens marcat políticament i que

fos acceptat sense dubtes tant internament com externament.

És per això que vaig triar per al càrrec al Sr. Antoni Bauzá,

un professional de la televisió amb trenta anys d’experiència i

gran coneixedor del mitjà, una persona sense unes connotacions

polítiques que haurien fet impossible la seva feina i una persona

que, estic segur, hauria estat una peça cabdal per reforçar la

graella de programació amb nous espais i formats. 

Vaig voler actuar amb diligència i sense perdre temps, i pot

ser aquí és on em vaig equivocar. En tot moment, els ho dic

honestament, vaig creure que actuava dins els paràmetres

procedimentals correctes, nomenava un càrrec d’alta direcció

que només requeria informar a les direccions generals

pertinents i a les conselleries. 

Com tots saben, sembla ser que el requeriment de la

Direcció General de Pressupost i de Funció Pública

necessitaven més informació, tal com ens varen comunicar. Per

no perllongar la situació ni entrar en un debat jurídic poc

fructífer vaig aturar el nomenament i vaig trametre

immediatament a les direccions generals pertinents la

informació requerida. 

Sobre aquest assumpte no vull entrar a debatre l’episodi de

la filtració d’una carta a la Conselleria d’Economia, publicada

a diversos mitjans, abans de posar-hi el segell de la sortida de

la conselleria, 24 hores abans que arribés a IB3. Bé, millor dit,

24 hores abans que nosaltres mateixos anàssim a recollir-la a la

conselleria. Curiós circuit. No vull entrar en el tema, encara que

podria pensar que el Govern hauria de revisar el funcionament

de custòdia de la seva pròpia documentació. 

Ara bé, és ben cert, faria les coses d’una altra manera si fos

avui, però vull que entenguin que en cap moment no vaig

tractar de botar-me cap procediment. Repetesc, en tot moment

vaig creure actuar dintre de les normes. 

El cas és que davant aquest nomenament fallit varen ser

moltes les opinions que es varen fer, unes interessades, altres

malicioses i moltes fetes amb molt de desconeixement de com

s’havia desenvolupat tot aquest assumpte. A mode d’exemple,

vull cridar l’atenció aquí sobre les declaracions fetes pel

portaveu del Grup Parlamentari Podem, el Sr. Alberto Jarabo,

qui va dir, i llegesc literalment del Diario de Mallorca, de 16

de setembre, “La televisión pública balear ha sido violada y

pervertida” -violada i pervertida- paraules amb moltes tristes

connotacions que qualifiquen qui les va pronunciar. 

Lluny d’aquest desafortunat comentari, aquesta televisió

“pervertida” resulta ser, en realitat, una televisió molt

acceptada pels ciutadans de Balears. Des del punt de vista de

les audiències els donaré alguna dada, IB3 ha augmentat els

seus resultats respecte de l’any passat i ha assolit una mitjana

del 6% de quota de pantalla. Aquest registre puja fins a un 14%

de quota en els domicilis de parla catalana i és la cadena més

vista a totes les Balears que emeten les Balears en llengua

catalana. IB3 supera a grans cadenes generalistes de molt més

pressupost que nosaltres, com 4 o La Sexta, a les que guanyam

en quota de pantalla el 60% dels dies a la primera i el 90% dels

dies a la segona. 

Els Informatius d’IB3, per la seva part, assoleixen registres

espectaculars. L’Informatiu Migdia lidera la seva franja

d’emissió registrant la millor audiència des dels deu anys

d’existència, molts de dies obté més d’un 20% de quota de

pantalla. Saben vostès el que significa un programa televisiu

tan competitiu com a l’actual? Crec que hem d’estar molt

orgullosos. 

Continuo. L’emissió més vista de tota la història d’IB3 ha

estat aquest any quan el 4 de gener 172.000 persones de

mitjana varen veure el programa d’humor d’El Casta, amb un

20,1% de quota, i érem en ple prime time. En un sol dia

d’emissió programes com Gent de la Mar, Això és mel o Uep!

Com anam? o el ja citat El Casta varen ser vists per més de

380.000 persones.

Pel que fa a IB3 Ràdio la darrera mesura torna a marcar un

registre de rècord en el seus deu anys d’existència, en aquests

moments 44.000 persones escolten la nostra ràdio pública cada

dia i hem augmentat un 146% la seva audiència durant els

darrers quatre anys. Amb aquestes dades se situa com la tercera

opció de ràdio generalista per als ciutadans de les Illes i és la

primera ràdio en llengua catalana a les Illes Balears. 

Amb aquestes xifres de televisió i de ràdio es pot dir que

són els ciutadans els que han fet fort IB3 donant-li més

reconeixement que mai. Crec que per això tots hem d’estar
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contents, especialment vostès que són els que representen els

ciutadans de la nostra comunitat. 

Des del punt de vista econòmic els quatre anys precedents

han estat els anys de l’estabilitat, ara els proveïdors cobren

puntualment i el deute amb ells s’ha reduït dels 80 milions de

fa quatre anys a poc més de 3 milions. També els puc anunciar,

ara i aquí, que la Radiotelevisió Pública complirà aquest 2015

amb el seu pressupost, una cosa que no havia passat mai fins el

2013 i que aquest any tornarà a passar per tercer exercici

consecutiu. 

Tot un èxit si tenim en compte que fa quatre anys, amb una

situació econòmica molt delicada, l’horitzó per a IB3 era molt

diferent. L’esforç de gestió intern així com el de les empreses

proveïdores han fet possible això. Tal vegada sense l’esforç de

tothom ara no seríem aquí senzillament perquè IB3 no existiria.

Crec que això ha estat ben fet i crec que també és honest

reconèixer la magnífica feina feta en aquest sentit pel meu

predecessor José Manuel Ruiz i el seu equip aquí present. 

Com veuen, tenim una situació tant d’audiències com

econòmica que hauria de donar molta tranquilAlitat als nous

equips que entraran i als treballadors d’aquesta casa, però al

contrari, el que hem escoltat és de nou afirmacions

extemporànies del portaveu de Podem, afirmant amb relació a

l’episodi que ens ocupa que els treballadors d’IB3 se senten

enmig d’una situació que escarrufa. Crec sincerament que la

majoria de treballadors se senten orgullosos de la seva feina en

una empresa en què ara tenen motius per treballar amb ilAlusió

i amb tranquilAlitat. Crec que als treballadors d’IB3 i de les

productores que hi fan feina no escarrufa el període

d’estabilitat d’aquests darrers anys.

Miri, el que escarrufa és que un dia s’escolti de

representants polítics que IB3 ha de canviar el model, que un

dia se senti que ha de ser com la BBC, que l’altre dia es digui

que ha de ser la Televisió de Mallorca, que un dia es digui que

s’ha d’internalitzar els serveis informatius, que l’altre dia es

digui que s’ha de repensar, que un dia es digui que s’ha de

crear una comissió de savis per definir el model o que el

director general es triarà amb un càsting, que un dia es digui

que s’ha de ser un periodista de prestigi i l’altre dia es digui

que ha de ser un gestor. Que un dia sense haver fet res de tot

això es critiquin a la premsa els programes del camp, de la

cuina o d’humor, quan s’havia dit que IB3 havia d’estar fora

d’ingerències polítiques. 

Això genera molta incertesa als treballadors sobre el seu

futur i no fa cap favor a ningú. Això és el que escarrufa a molts

de treballadors de la Radiotelevisió Pública. Recomanam que

si volen parlar en nom dels treballadors d’IB3 parlin amb tots,

no només, no sols amb uns pocs, parlin amb tots i tendran una

visió més completa i, per tant, més justa. 

Senyores i senyors diputats, m’he pogut equivocar en

algunes coses, precisament perquè són moltes les coses que

feim a IB3, però honestament, crec que feim bé la nostra feina,

encara que el voldríem fer millor, és clar que sí. 

El nomenament d’Antoni Bauzá sens dubte hauria ajudat a

fer millor aquest mitjà. La forma del seu nomenament

possiblement no va ser del tot correcte procedimentalment, i em

sap greu per IB3, però sobretot pel propi Antoni Bauzá que va

arribar amb totes les ganes del món, encara que sabés que la

seva feina era tan sols per uns mesos. En uns mesos jo tampoc

no hi seré, fins al darrer dia, però continuaré fent feina per

assegurar la qualitat i l’estabilitat de la Radiotelevisió Pública

amb la mateixa ilAlusió que el primer dia, mentrestant tornaré

aquí totes les vegades que m’ho demanin. 

És per això, que vull acabar com vaig començar, expressant

el meu màxim respecte per aquesta cambra a la que pel bé

d’IB3 i de la nostra comunitat desig el màxim encert en les

seves determinacions sobre la nostra televisió i la nostra ràdio,

una tasca en la qual potser seria bo tenir en compte l’opinió de

les persones que hi fan feina a IB3 i que, sens dubte, tenen

coneixements que haurien de ser escoltats.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tal de formular preguntes o observacions tot

seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, atès

que es tracta d’una compareixença solAlicitada per diputats

pertanyents a distints grups parlamentaris correspon, d’acord

amb la pràctica seguida en aquest parlament, que iniciïn el torn

de preguntes i observacions els diputats solAlicitants de la

compareixença.

Per tant, en quin ordre volen intervenir els diputats que

demanaren la compareixença? Sí? D’acord doncs, intervendrà

primer MÉS per Mallorca, després Podem, Partit Socialista i

MÉS per Menorca.

Doncs, el Sr. Josep Maria Codony i Oliver pot contestar

globalment totes les preguntes o bé contestar individualment

després de la intervenció de cada portaveu. 

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Josep Maria

Codony i Oliver):

Totes juntes.

EL SR. PRESIDENT:

Totes juntes? Molt bé.  Així, pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat David Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia, Sr. Codony i equip. A vostè ja no li ve de nou

quin és el posicionament del nostre grup sobre la gestió anterior

i actual d’IB3 que més enllà de la gestió aquesta gestió,

evidentment, prové d’un consell de direcció no poc plural sinó

gens plural, amb tots els seus membres del Partit Popular o

nomenats a proposta del Partit Popular, i amb una situació, a

més, d’interinitat. De fet, vull recordar que vostè va entrar en

una situació d’interinitat que s’ha perllongat durant un any,

d’entrada vostè mateix ho ha dit, ha recordat la data, el 10

d’octubre de l’any passat, i ja som a 1 d’octubre de 2015.
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A més, en una situació on la major part del Consell de

Direcció en aquest moment està en una situació interina i,

malgrat aquesta apologia que ha fet en la seva intervenció

d’independència, jo crec que la major part de grups d’aquesta

cambra comparteix que aquesta independència és zero. I el

pitjor i el més lamentable és que a aquells que feien a la

passada legislatura d’aquesta comissió de control un autèntic

paperot ni tan sols els va servir tota aquesta manca de

dependència de l’ens públic per treure un rèdit electoral, que és

el més lamentable, perquè si almanco hagués servit per a

qualque cosa, ...

Però bé. Ha parlat vostè de..., no només és que no hagi

admès això, vull dir, aquesta situació i aquesta crítica que hi ha

hagut de manca de dependència de la ràdio i televisió pública

que, a més, ha estat castigada a les urnes, en el partit que, a

més, va proposar la major part dels..., la major part no, tots els

membres de l’actual consell de direcció d’IB3, insistesc que es

troba en una situació interina, no només no ha admès això, sinó

que, pràcticament s’ha presentat a vostè i als anteriors, que

també eren del Partit Popular, com els salvadors de la ràdio i

televisió pública, si no fos per vostès no existiria IB3.

Vostè hauria de ser sobretot un gestor, i jo crec que la

mateixa intervenció que ha fet aquí el delata, perquè s’ha

dedicat..., si vostè s’hi fixa i repassa la seva intervenció, a

criticar, i jo diria que pràcticament quasi a insultar, i als insults

no s’hi hauria de respondre, ja des de l’educació, si m’apura,

diputats que es troben en aquesta mateixa sala, per la seva

declaració, polítics, eh, i, a més, ha criticat fins i tot la voluntat

política, social, d’on provengui, de voler canviar o plantejar un

debat social sobre el canvi de model d’IB3, que això ja no és

un tema que tengui a veure o no amb la seva gestió concreta,

vull dir, manifesta fins i tot una opinió política que tot hauria de

continuar igual i evidentment no li agrada la idea que les coses

puguin canviar. I jo crec que això no és el que li toca fer, ni a

vostè ni a un altre consell de direcció, ni a un altre director o

directora general que sortís, diguem, d’aquesta nova etapa

política. Jo crec que són, al final, fets que d’alguna manera el

delaten.

Evidentment que no hi ha estabilitat a IB3, perquè tothom

espera que aquest canvi que hi ha hagut a nivell polític arribi

també a l’ens de Radiotelevisió de les Illes Balears, però a la

vegada crec que hi ha una clara voluntat dels partits que

conformen la majoria de tornar reproduir aquests errors del

passat. És a dir, nosaltres ens hem negat des del principi, per

això som aquí, per això vostè hi és encarà un any després aquí,

a nomenar un consell de direcció tot del mateix color. I mai no

ens haguéssim imaginat els que vàrem participar de la redacció

de l’actual Llei d’IB3, llevat de les modificacions que es feren

la passada legislatura, que es pogués una interpretació tan

barroera com es fa a la passada legislatura a l’hora de gestionar

IB3. La Llei d’IB3 va ser una llei que es aprovar per consens,

la interpretació i l’aplicació d’aquesta llei, tal i com es va fer va

convertir, ha convertit l’ens públic de ràdio i televisió pública

en una cosa que res no té a veure amb la independència.

Tampoc no ha deixat massa clar, ens ha redactat una

cronologia, però jo no he vist cap argument sòlid sobre

decisions important, i que, per tant, preocupen, de dir, bé, està

clar que la seva gestió en aquest cas és molt poc legítima,

evidentment vostè és allà on és perquè ha complert tots els

tràmits que marca el procediment administratiu per ser on és,

però, evidentment, hi ha una nova situació política, hi ha un

consell de direcció que no es troba tampoc complet, que, a més

ha estat molt qüestionada políticament a les urnes la majoria

que el va nomenar, i així i tot, s’han pres decisions importants.

No m’ha quedat molt clar, per què es va cessar Mar Adrián

en el seu moment, m’agradaria un argument una mica més..., un

argument, perquè ens ha relatat una cronologia: tal dia es va

cessar aquesta persona, un altre dia van nomenar Galiana,

llavors va fer la proposta, però no..., per al bé de l’ens, perquè

les coses es gestionin millor, perquè jo he pensat que en bona

mesura el gestor de l’ens era sobretot vostè i no he trobat cap

argument que justifiqui tot això.

Evidentment que hi ha inquietud, hi ha inquietud sobre per

què IB3, en la situació, a més, econòmica en la qual ens

trobam, amb un dèficit de 300 milions d’euros en relació amb

el pressupost d’enguany i el pressupost que té IB3 el qual, a

més, ha crescut en aquest darrer exercici, són recursos que

evidentment tenen una mirada posada, tenen l’ull posat per part

de bona part de la població que s’utilitzin el millor possible.

Per això, segons quines decisions que puguin afectar, per

exemple en temes de programació, en el que pugui venir per

endavant, doncs són qüestions, no només pels que estam

pendents d’aquestes qüestions a nivell polític, sinó també a

nivell social.

Si vostè està tant descontent amb aquesta majoria, que, a

més, s’ha atrevit a criticar amb aquesta compareixença, com

així no ha dimitit? Ara em dirà que és per responsabilitat o per

una qüestió així. Jo em trobaria molt incòmode en la seva

situació, però no només incòmode per estar en el càrrec, sinó

a més incòmode per prendre segons quins tipus de decisions,

sobretot quan, a més, és incapaç de justificar-les aquí.

Des del nostre grup, insistim, qüestionam molt la legitimitat

de tot el que es fa de la seva pròpia gestió com a director

general i de tot el consell de direcció, però entenem que hem

d’assumir d’alguna manera, també interinament, la contradicció

de què no volem caure en el parany de la passada legislatura de

posar un conseller o en aquest cas una consellera a dirigir o a

comandar a l’ens, com es va fer de la pitjor manera a la passada

legislatura. I ens hem de menjar, per dir-ho així, uns mesos, fins

que haguem de modificar la llei, perquè el consens amb qui

políticament va fer que IB3 sigui el que avui en dia és, que és

el Partit Popular, hagi estat impossible a l’inici d’aquesta

legislatura.

Allò que ens preocupa més enllà de les persones, dels

gestors, però que al final és important perquè és el que marca

el que fa la ràdio i televisió pública, per a nosaltres és el

compliment de la funció de servei públic. I jo li he recordat en

aquesta mateixa sala diverses vegades tots els motius pels quals

el nostre grup troba que, sistemàticament, s’ha incomplert

aquesta funció de servei públic; vostè ha justificat amb els seus

discursos que ens du aquí escrits i d’altres, tant pel que fa a l’ús

de la llengua, que ara sembla que també han fet com a cas

d’aquesta nova majoria i ara sembla que es duran súper bé amb

la Universitat i tornen reconèixer l’autoritat de qui l’ha de tenir

en matèria lingüística; el caràcter, diguem, de garantir també el
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dret a la informació, una informació veraç i de proximitat, i

vostè ha tornat recórrer a l’argument de les audiències i d’El

Casta, que està molt bé i que agrada a molta gent, però al final

justifica una gestió i una funció de servei públic que per a

nosaltres, insistesc, s’ha estat incomplint sistemàticament. I

mentre vostè i la resta de membres del consell de direcció que

hi ha actualment no cessin, crec que aquesta funció no es podrà

garantir.

A mi el que m’agradaria que sortís d’aquesta

compareixença d’avui és una proposta formal de dimissió com

a director general de l’ens, així com de la resta del consell de

direcció, i així, tots els grups de la majoria i els que no ho són

i els de l’oposició, hauríem de córrer encara una mica més per

mirar de redreçar entre tots, per responsabilitat, en aquest cas

sí, aquesta situació.

Res més a afegir, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Alberto Jarabo, per un

temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la seva

compareixença, Sr. Codony, podria dir que estic sorprès per les

seves paraules, però la veritat és que no estic gens sorprès en

absolut, perquè, en fi, arribam a un punt en què ja fins i tot el

director, independent suposadament, acabi criticant unes

declaracions d’un diputat que no són normes meves, no només

del meu grup, sinó sobretot d’una quantitat de professionals i

de tot un sector, no només l’audiovisual, sinó també el cultura

d’aquesta comunitat i de bona part de la població, que demana

el tancament d’aquesta televisió. Per la qual cosa li agrairia una

rectificació de la seva crítica.

Nosaltres el que consideram és que, efectivament, el Partit

Popular concretament, i no diria vostè, que també ho podríem

debatre, ha segrestat la televisió autonòmica d’aquesta

comunitat, i no només amb la composició d’aquest consell de

direcció on tots els seus membres eren del Partit Popular

evitant una pluralitat necessària i representativa d’aquesta

cambra, sinó, a més, amb un comportament després de la

utilització d’aquest servei públic en un intent de beneficiar el

seu partit. I consideram que això no respon a les necessitats de

servei públic, que no és en absolut una demanda de la població

aquest segrest d’una televisió pública, insistesc, com no ho

seria cap altre servei d’aquesta comunitat, amb la qual cosa

aquesta direcció és totalment anòmala.

I sí que li podria agrair, per agrair qualque cosa, que no hagi

cedit a les entrevistes que li demanaven a partir del

nomenament del Sr. Bauzá al front de la direcció de la

televisió.

Clar, podríem discutir moltíssimes qüestions de la seva

gestió, però em cenyiré als darrers temps, perquè sí que em faig

moltes preguntes. Vostè ha dit que l’acomiadament de Mar

Adrián no ha suposat cap crítica; clar, jo crec que era una

qüestió que vostè ja sabia que aquesta substitució no provocaria

cap crítica, el que entenc és que si vostè es considera

independent no sé per què no s’havia adonat abans que podia

haver-la substituït durant la passada legislatura i tampoc no

hagués creat cap problema; és a dir, per què ha esperat les

eleccions per a la substitució de la directora de la televisió?

Comenta que vostè ha assegurat el funcionament de l’ens.

No sé si l’hi hauríem d’agrair a vostè concretament aquesta fita.

Consider que sí que hi ha bons professionals a dins que han

colAlaborat que la televisió continuï oberta i sí que consider

també que mantenir el pressupost era complicat, i aquí sí que

podríem considerar que s’ha fet una bona feina. És a dir, també

es poden dir coses bones d’aquesta televisió; nosaltres no estam

pel tancament d’aquesta televisió, sinó tot el contrari, per

dignificar aquesta televisió.

I deia també vostè que IB3 no entén de legislatura,

efectivament, i a partir d’aquí sí que li voldria fer un seguit de

preguntes, però abans una reflexió: IB3 ha estat violada i

pervertida i segrestada, insistesc, principalment perquè hauríem

de demanar-nos quina és la seva independència a l’hora

d’actuar, és a dir, vostè ha estat triat per un partit polític i ara

defensa la seva independència, i el que jo li demanaria és si

vostè ha estat realment independent i si les decisions que ha

pres dins l’ens autonòmic han estat realment seves. I si no ha

estat així, doncs m’agradaria per què encara es manté en el seu

càrrec.

Qüestions important, lògicament perquè deia que IB3 no

entén de legislatures i sap que ha de continuar fent-hi feina, a

mi m’agradaria saber si la decisió de contractar Antoni Bauzá

com director d’IB3 responia realment a aquesta decisió, si

realment aquesta decisió va ser només seva o qui li va proposar

el nom d’Antoni Bauzá per dirigir IB3 i quins criteris va seguir

a l’hora de nomenar-lo. Però principalment m’agradaria saber

exactament si vostè va parlar amb qualcú per saber si Antoni

Bauzá era la persona més adient en aquest moment per dirigir

la televisió pública.

I una altra qüestió, sabent aquests canvis polítics, fruit dels

resultats electorals, m’agradaria saber si vostè va informar la

consellera de la qual depèn la televisió pública a l’hora de

nomenar el nou director de la televisió. I si a partir d’ara vostè

té intenció de continuar fent contractacions informant o sense

informar la conselleria.

Vostè ha parlat també dels treballadors i ha dit exactament

que treballen amb ilAlusió i tranquilAlitat. Em sorprèn molt,

perquè no es pot imaginar la quantitat de missatges que hem

rebut, crec que no només des de Podem, sinó la resta de partits,

en aquest sentit, criticant els membres del nou govern, però

també a nosaltres, a Podem, que donam suport a aquest govern,

de per què no..., que no frissàvem a l’hora d’exercir el nostre

mandat electoral, que ells entenien que era, lògicament,

demanar la seva dimissió o fins i tot provocar un canvi ràpid a

la direcció general d’IB3 per començar a viure amb més ilAlusió

i tranquilAlitat de la que vivien fins ara, on realment han viscut

una situació que seria, des de la meva opinió, totalment

contrària als adjectius que vostè ha posat, crec que es troben

desilAlusionats i viuen amb una intranquilAlitat permanent,

perquè hi ha una sèrie de diferències, no només salarials, sinó
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en tots els sentits, quant a com han d’exercir la seva funció dins

la cadena. En aquest sentit, sí que m’agradaria que em pogués

explicar diverses qüestions quant a la despesa d’IB3, com és

per què la despesa en tècnica és major que en programes o en

informatius, per exemple. És a dir, consideram que la

programació és fonamental per dignificar aquesta televisió i

nogensmenys el que ocorre és que els doblers no van

precisament a fomentar aquesta qualitat en la programació.

Vostè té uns criteris, vostè i el Partit Popular, uns criteris

del que ha de ser un servei públic els quals, lògicament,

nosaltres no compartim en absolut, i clar, ha posat uns

exemples de programació..., que consider que moltes

productores han fet una bona feina, però que en alguns casos

els seus criteris a l’hora de definir aquesta programació el que

han provocat és una no identificació de la gent amb aquesta

televisió i que bé, com que sí que lògicament és la nostra

televisió o ho hauria de ser, les audiències augmenten, com no

pot ser d’una altra manera. I aquí sí que hauríem de mirar

exactament els criteris per intentar augmentar aquesta

audiència, que ja li dic que no compartim en molts casos,

malgrat l’esforç dels professionals que fan aquests programes.

Consideram que hi ha hagut un incompliment claríssim

d’aquest servei públic. I en aquesta línia també m’agradaria,

quant a les diferències laborals entre uns treballadors i d’altres,

malgrat no sigui el cas d’aquesta compareixença, però sí que

m’agradaria que m’explicàs si és cert que existeix una

diferència salarial entre els professionals dels serveis

informatius i els professionals de programes, de continguts, a

més de les evidents pitjors condicions laborals que pateixen

aquests treballadors, sobretot sabent que aquests pressuposts

dels programes es negocien partida per partida i per tant no ens

explicam com és possible que IB3 fomenti aquesta manera

d’actuar.

I per acabar, sí que m’agradaria adherir-me a la proposta

que fa el representant de MÉS per Mallorca, de demanar la

seva dimissió. Si nosaltres consideram que vostè no és realment

independent a l’hora de prendre les decisions, no acabam

d’entendre que vostè sigui en el seu càrrec. I m’agradaria que

ens explicàs per què no parteix, per què no parteix, que crec

que tampoc no rebria moltes crítiques, igual que amb el

cessament de la Sra. Mar Adrián. Per tant li proposam que

presenti també la seva dimissió.

I això sí, m’agradaria que ens explicàs abans de partir si

tenim programació per al 2016 en aquesta televisió o en quina

situació es troba ara mateix la possibilitat que aquesta televisió

no es vegi en negre a partir del proper més de gener.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula la diputada Sílvia Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, Sr. Codony, a

vostè i a tot l’equip, gràcies per la seva compareixença en

aquesta comissió. La veritat és que el fet que sigui vostè avui

aquí no deixa de ser una anomalia dins d’una altra anomalia; si

s’hagués de qualificar aquests quatre anys la gestió d’IB3 jo la

definiria clarament com d’extravagant, una burda manipulació

política i un tractament de l’ens públic com el cortijo particular

del Partit Popular. A més, entre el Govern, i això ja ho han

relatat els anteriors oradors, l’expresident promulga un decret

llei per controlar de manera fèrria l’ens públic, un control

polític que es manté fins al dia d’avui.

El Sr. Antonio Gómez, conseller de Presidència, farà la

funció de conseller de propaganda, assumint la direcció general

d’una manera insòlita, al més pur estil veneçolà, no hem tengut

un programa (...) president perquè no ens ha fet ni falta.

Després de l’aventura del Sr. Gómez, el Sr. Palazón

assumeix, de manera delegada, la direcció, amb un consell de

direcció monocolor, com hem denunciat moltes vegades,

format íntegrament per consellers vinculats al Partit Popular,

tot un exemple de pluralitat que s’estudiarà a les facultats de

comunicació.

La impunitat i barra lliure arriba al punt, fins i tot, que es

nomena un gerent, en Borja Rupérez, relacionat amb els

negocis privats -Divinos- de Bauzá, una persona que per cert a

dia d’avui es troba a la presó per haver robat a la padrina de la

seva dona; no faré més comentaris. Per continuar amb la línia

d’imparcialitat es nomena un exsenador com José Manuel Ruiz,

que fa uns mesos deixa de ser director general per anar-se’n de

cap de llista del Partit Popular a Calvià; ha tengut molta més

sort a nivell judicial que en allò polític, amb una retirada a

temps de la seva querella perquè es pogués presentar a les

eleccions; això sí, ha quedat a l’oposició per voluntat popular.

Aquesta situació és la que condueix, Sr. Codony, al fet que

vostè avui sigui aquí, i per això parlava d’anomalies, anomalies

i dèficits democràtics, als quals avui hem de sumar un episodi

més. Vostè ens ha donat explicacions d’aquest nomenament

interruptus al més pur estil de les pràctiques emprades durant

aquests anys. El seu pretext, show must go on. Ha volgut fer

una contractació d’un alt directiu tot i la seva situació de

provisionalitat i, per tant, sense cap legitimitat, i sense els

informes preceptius corresponents de les direccions generals de

Pressupostos i de Funció Pública, per tant nuls de ple dret, una

interpretació que ha fet vostè un tant esbiaixada i interessada de

la Llei 7/2010, del sector públic, que és clara i diu el que diu.

Què pretenia amb aquesta contractació, Sr. Codony?, fer el

darrer gran servei a la seva causa? Per què tantes presses quan

sap perfectament que la voluntat de canvi que s’ha expressat a

les urnes i s’ha materialitzat en el nou govern pretén un

replantejament de la ràdio i de la televisió públiques?

M’agradaria que ens aclarís si tornarà a intentar contractar

novament Antoni Bauzá o un altre director, o si finalment

desistirà. Té vostè intenció de prorrogar determinats

contractes? En cas afirmatiu, quins programes, de quina quantia

parlam i per quant de temps? 

Quan avorta l’intent de nomenar el seu home de palla, del

qual tothom sospita que era per defensar determinats interessos

privats, al meu grup arriba una altra informació totalment

diferent de la que vostè avui ha exposat: una situació interna

d’inestabilitat, de desconfiança, de caos, on fins i tot les coses
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més procedimentals i rutinàries com signatures a dia d’avui no

hi ha ningú que vulgui signar. 

Sr. Codony, durant aquests quatre anys IB3 ha estat

l’exemple paradigmàtic de sectarisme i manipulació. La manca

de neutralitat s’ha traduït moltes vegades en una obsessió

malaltissa contra el grup polític que represent, silenciat i

menyspreat per criteris polítics. Hem viscut un vodevil

lingüístic penós, on el mitjà públic ha actuat d’esquena a la

màxima autoritat científica d’aquestes illes com és la

Universitat de les Illes Balears, passant olímpicament dels

criteris filològics, tensionant i dividint la societat amb

conflictes artificials que només interessen quatre creuats. 

Celebram, a la fi, que hagi tornat el seny, maldament hagi

estat per imperatiu. Es pot reflectir la diversitat i singularitat de

cada illa sense necessitat de sentir-nos avergonyits per

l’anarquia lingüística imposada. També valoram positivament

el retorn dels dibuixos animats en català; quan les pelAlícules?

M’agradaria saber també, Sr. Codony, què pensa de la

sentència de la Junta Electoral quan un locutor d’un programa

de ràdio va demanar en campanya electoral el vot del Partit

Popular, i reproduiré les paraules textuals: “Jo dic: votau el PP

si voleu tenir una continuïtat, no faig apologia, pens que el PP

és el millor i pens que heu d’anar a votar-lo”; lluny de retractar-

se aquest locutor es reafirma dient que es tractava d’un

programa d’humor; supòs també que es tracta d’humor, del

negre en aquest cas, quan vostè diu que es penalitzarà aquesta

productora i el càstig ha estat un programa a la televisió.

Necessitam professionals, Sr. Codony, professionals que actuïn

amb ètica i de manera exemplar.

Com qualificaria vostè les relacions existents entre el

principal club de futbol, el Reial Mallorca, amb l’ens públic?

Creu que és normal que el Mallorca hagi fet una queixa oficial

contra IB3 i que l’hagi vetat per no respectar les regles del club

i la intimitat?, que únicament es puguin anar a les convocatòries

de premsa i partits oficials? Que determinades conductes les

puguin fer periodistes de Sálvame es pot entendre, no ho

compartesc però es pot entendre; que això ho facin

professionals de la ràdio i la televisió públiques és

inadmissible.

Sr. Codony, afortunadament acaba una etapa molt obscura

de la democràcia de la nostra comunitat autònoma, que s’ha

reflectit de manera impúdica en el nostre mitjà de comunicació.

Des del Grup Socialista farem feina perquè IB3 sigui una

televisió moderna, cosmopolita, professional, ajustada al servei

públic, i que serveixi de locomotora de la nostra indústria.

Sincerament, desitj per higiene democràtica que puguem estirar

la cadena i acabar amb l’instrument de desinformació i

manipulació massiva en què el Sr. Gómez, Ruiz i ara vostè

l’han convertit, essent la veu del seu amo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Passam al Grup Parlamentari

MÉS per Menorca. Té la paraula el diputat Sr. Castells per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Codony, moltes gràcies

també a vostè per les seves explicacions, perquè vostès està en

el seu dret de venir a explicar-se, i de fet els diputats que hem

demanat la seva compareixença precisament el que hem volgut

és donar-li l’oportunitat que vostè ho pogués fer, i crec que

evidentment està en el seu dret de defensar-se, però li he de dir

que m’ha sabut greu i m’ha sobtat en alguns moments el to de

la seva intervenció, perquè no oblidi que això és la Comissió de

Control de l’Ens Públic de Radiotelevisió. La nostra obligació

és controlar l’ens públic i nosaltres venim aquí a complir la

nostra obligació; som nosaltres que el controlem a vostè i no

vostè que ens controla a nosaltres; aleshores, totalment d’acord

amb el seu dret a defensar-se, a defensar les seves decisions,

però no oblidi que aquí el control el fem nosaltres.

Vostè s’ha permès el luxe de renyar, en general, la classe

política, o almenys a alguns dels grups de la classe política, i

diu que les nostres opinions poden generar inquietud al

personal. Jo li vull recordar que opinar no és ingerir, i que

l’obligació dels polítics és opinar i donar les nostres opinions

sobre com funcionen els serveis públics. Opinar no és ingerir,

ho repeteixo. Jo crec que probablement en el paradigma en què

es mou vostè aquesta frase és difícil de comprendre, perquè ens

hem mogut en un paradigma en què el control del l’ens públic

consistia en una ingerència en l’ens públic, però estem en un

nou paradigma i per tant, quan els polítics donen les seves

opinions personals sobre els programes de televisió no s’ha de

generar cap inquietud, perquè precisament aquests polítics el

que volem fer és entrar en aquest nou paradigma en què les

nostres opinions personals són simplement això, opinions

personals, i són els criteris professionals els que han de regir el

funcionament de l’ens.

Tot i així les crítiques que s’han pogut fer públicament i que

han motivat aquesta resposta seva que jo, d’alguna manera, li

censuro pel to, vénen per una acció molt concreta. Per tant

parlem d’una acció molt concreta, i és el nomenament d’un

director d’IB3, i vostè es queixa de la celeritat amb què es va

fer pública la resposta per part del Govern, de les diferents

instàncies del Govern, i a mi el que m’estranya és que no

s’autocensuri la celeritat amb què vostè va prendre aquesta

decisió. És a dir, vostè mateix de fet ho ha reconegut, errors de

forma en el nomenament; aleshores, com diuen en castellà, de

aquellos polvos vinieron estos lodos. Clar, si vostè fa aquest

nomenament sense encomanar-se a ningú, sense notificar-ho a

ningú, sense comunicar-ho a ningú, jo trobo molt sorprenent

que després es queixi que hagi conegut la resposta per la

premsa. Sap com la vaig conèixer jo, i els altres grups i el

Govern, la notícia?, per la premsa. Aleshores jo crec que vostè

amb aquest..., és a dir, en lloc de criticar la reacció hauria de

criticar l’acció, perquè la reacció és resultat d’aquesta acció

que no es va fer de la forma adequada, com vostè mateix ha

reconegut.

Respecte dels aspectes generals de l’ens, jo no parlaré del

passat, primer perquè ho han fet els meus companys amb més

bon criteri, amb més experiència, i a més a més perquè el passat

està amortitzat, els ciutadans s’han encarregat d’amortitzar-lo,

i sí que m’agradaria que ens donés alguna informació sobre el

futur immediat, aquest futur que evidentment és incert, perquè
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sempre que hi ha canvis a la vista evidentment hi ha una

situació d’incertitud, i la incertitud tots plegats, tots els que en

som partícips d’una manera o una altra, com a subjectes actius

o com a subjectes pacients, hem d’aprendre a gestionar-la i a

treballar amb la indeterminació que creen aquestes situacions

de transició. Però en aquest ínterim és obvi, vostè ho ha dit, que

vostè continua prenent decisions per garantir la normal

continuació del servei públic. Jo li voldria demanar alguns

aclariments respecte de programació; la meva companya del

Grup Socialista ha estat molt concreta, però a mi m’agradaria

saber en aquests moments fins quan està planificada la

programació tant de la televisió com de la ràdio; amb quant de

temps d’antelació pensa que ha d’estar planificada perquè no

ens trobem que el nou equip que hi hagi al capdavant no té

capacitat de muntar una graella mínimament digna, és a dir,

quant de temps d’antelació pensa, i això ens donarà un poc el...,

bé, ens donarà la magnitud de la tragèdia, és a dir, saber en

quina situació es pot trobar IB3 en els propers mesos. 

I concretament respecte de la programació em preocupen

especialment els informatius, perquè com vostè sap molt més

bé que jo tenim un contracte d’externalització d’aquests serveis

que s’acaba el 26 de febrer, però que el 26 d’octubre cal

comunicar a l’empresa contractista la pròrroga o no d’aquest

servei; sobre açò, què té pensat fer vostè el 26 d’octubre?,

quines cauteles prendrà per adoptar aquesta decisió? Després

les alternatives: estem en condicions d’internalitzar?, quan dic

si estem en condicions d’internalitzar no em refereixo a

condicions polítiques o ideològiques, sinó a condicions

tècniques; evidentment per internalitzar es necessiten uns

mitjans: es necessita personal adequat, això vol dir en quantitat,

és a dir personal disponible, i en qualitat, personal amb les

capacitats per assumir aquests serveis d’informatius; i després

també s’han de menester, evidentment, els mitjans necessaris

per poder-ho internalitzar. Llavors jo vull saber la seva opinió:

estem en condicions d’internalitzar? Segona alternativa: estem

en condicions de posar en marxa una nova licitació si el dia 26

d’octubre no es comunica a l’empresa contractista la

continuació del servei? Li agrairé resposta sobre aquestes

qüestions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un temps de

deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Codony;

benvingut també l’equip. Sr. Codony, jo crec que -i hem de

recordar els fets- vostè és aquí avui perquè els partits del

Govern o que donen suport al Govern no es van posar d’acord,

o van fer una espècie d’espectacle esperpèntic, quan s’estava

debatent el futur o el nou director general. Tots recordam que

els quatre partits que conformen..., els partits que donen suport

al Govern van proposar cada un d’ells un possible nou director

general, i van oferir aquesta possibilitat al Partit Popular perquè

estudiés els quatre possibles candidats, i el Partit Popular va

començar a parlar amb un d’ells, i a partir d’aquell moment

sembla que es va rompre el consens que hi podia haver, és a

dir, des dels partits aquells semblava que triéssim el que

triéssim aquell seria l’elegit, i en aquell moment se rompió la

baraja i ja no vam saber res més, fins i tot van retirar la

proposta del Ple del Parlament. 

Per tant si avui vostè és aquí és perquè aquests senyors, en

el moment de la veritat, no volien consens amb el Partit

Popular, no en volien, i aquí jo crec que l’únic que va jugar un

poc de forma lleial i de forma honrada va ser MÉS per

Menorca, que va proposar un nom, que el Partit Popular

haguera pogut estar interessat que aquest fos el nou director

general, i evidentment els que van actuar de forma deslleial van

ser el Partit Socialista, MÉS per Mallorca i Podemos, açò és la

veritat. I m’estranya, m’estranya que el Sr. Castells avui no faci

aquest tipus de menció d’aquesta qüestió, que jo crec

vertaderament un atemptat a la democràcia i al consens que hi

hauria d’haver en aquest parlament. Per tant si vostè avui és

aquí, si vostè avui és aquí és precisament per aquest petit

espectacle que es va produir a principi de legislatura.

I una qüestió que a mi també m’ha sorprès és quan el Sr.

Abril deia que vostè hauria d’estar incòmode, que vostè, essent

ara director general, hauria d’estar malapler. I per què? No

deim que IB3 ha de ser independent? O és que vostè ha de

rebre ingerències per sentir-se incòmode? O és que vostè no pot

actuar amb independència i per tant ha d’estar incòmode

actuant amb independència? Em preocupa aquest tint

dictatorial, aquest tint totalitari, en aquest cas del Sr. Abril.

M’ha sorprès.

Per altra banda deia el Sr. Jarabo que s’ha segrestat IB3,

s’ha violat IB3, s’ha pervertit IB3..., paraules gruixudes,

certament; però no diu per què passa el que vivim en aquests

moments, i passa precisament perquè van ser incapaços de

consensuar un director general. Per tant jo crec que tot passa

per aquí, i aquesta és una de les qüestions que a mi m’agradaria

deixar constància.

També s’ha dit que el consell de direcció era monocolor, i

és cert, tots eren membres del Partit Popular, però no diuen que

va ser així perquè van voler que fos així. És a dir, en aquell

moment els partits de l’oposició no van voler estar en el consell

d’administració, en el consell de direcció d’IB3. El Partit

Popular va oferir la meitat dels seus membres perquè també

estiguessin representants en el consell de direcció i no ho van

voler. I per què no ho van voler?, perquè ja els anava bé no ser-

hi, perquè així tenien motius per criticar IB3, tenien motius per

dir que IB3 estava manipulat pel Partit Popular, tenien motius

per dir que IB3 no era independent. És una realitat, és una

realitat. Per tant, molt bé, hem tingut un consell de direcció

monocolor, és cert, però també és cert que va ser perquè els

partits de l’oposició en aquell moment així ho van voler.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar. Deia el

Sr. Abril, i segurament tal vegada és l’únic encertat que ha dit

en tota la seva intervenció, ha dit que el Partit Popular o el

govern anterior va ser el salvador d’IB3. Compartesc

completament aquesta afirmació. Teníem un IB3 en fallida,

teníem un ens públic de radiotelevisió balear autènticament en

fallida, amb un deute -vostè ja ho ha dit- de més de 80 milions,

amb uns pressupostos anuals de 96 milions del darrer pacte de
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progrés, i hem sabut reconvertir aquesta situació dramàtica

d’IB3 en un ens de televisió i de ràdio sostenible i viable

econòmicament, i hem passat a tenir un pressupost

d’aproximadament 32 milions d’euros, i ho hem fet augmentant

les audiències, i aquí ve a colAlació el que deia el Sr. Jarabo,

que també ja és el súmmum de la incoherència, deia: “la gent

no s’identifica amb la televisió però augmenta l’audiència”.

Espectacular!, espectacular. És a dir, com que la gent no

s’identifica amb la televisió la gent veu la televisió. És a dir,

més incoherent que açò no ho havia sentit encara en aquest

parlament. En qualsevol cas si un s’identifica amb la televisió

veu la televisió, i si augmenta l’audiència és perquè la gent

s’identifica amb aquella televisió. Per tant és perquè s’han fet

les coses moderadament bé, jo crec que aquí hi hauria d’haver

en tot cas un poc de sentit comú i de lleialtat, i de reconèixer

que algunes qüestions s’han fet bé, com el Sr. Jarabo ha

reconegut, que en qüestió econòmica s’ha fet bé, i això també

se li ha d’agrair.

A mi m’agradaria fer algunes preguntes que molta gent,

molta gent s’ha sorprès sentir pels mitjans de comunicació, i és,

per exemple..., s’ha sentit, he pogut llegir a la premsa que la

consellera actual li havia fet suggeriments i l’havia pressionat

per tal de llevar determinats programes de televisió, sobretot els

més nostres, els que parlen de qüestions del camp, de la mar...,

és a dir, aquests programes a la consellera sembla ser que no li

agraden i m’agradaria saber si realment ha rebut aquestes

pressions per eliminar aquest tipus de programació a la

televisió. I també hi ha una qüestió que em va sorprendre molt,

també: si vostè ha rebut pressions per també acomiadar

determinats periodistes de l’ens de radiotelevisió, tant de ràdio,

en aquest cas serien de ràdio, i televisió. No diré els noms

perquè tothom ja sap qui són. És a dir, m’agradaria saber també

si realment hi ha hagut aquestes ingerències. 

I, clar, quan deim que vostè ha nomenat, de forma lliure i

independent un director de televisió, m’agradaria que pogués

dir si va rebre cap tipus d’instrucció del Partit Popular, perquè

de la mateixa manera que els altres partits es varen assabentar

per la premsa, també el Partit Popular es va assabentar per la

premsa d’aquesta qüestió, per què? Perquè l’ens ha tingut

independència i ha pogut en aquest cas nomenar i ha pogut fer

determinades qüestions amb total independència de l’òrgan...,

o del Govern en aquest cas anterior. Per tant, m’agradaria que

confirmés aquesta qüestió, perquè no puguin dir que aquest

nomenament estava dirigit per part del Partit Popular.

Una altra qüestió és el tema lingüístic, aquí també s’ha dit.

Jo vull recordar que a l’anterior legislatura el Parlament va

aprovar un acord marc que el que feia era suggerir a l’Ens de

Radiotelevisió la possibilitat de posar el salat a determinats

programes i a determinats informatius, etc. Era un mandat del

Parlament. I comprenc que avui en dia en aquesta legislatura un

mandat del Parlament no significa res, és a dir, el Parlament pot

dir el que vulgui i després el Govern fa una altra cosa. Però bé,

a l’anterior legislatura teníem el costum que els mandats del

Parlament es complissin. Per tant, és normal que si hi ha un

acord marc i està aprovat pel Parlament, després IB3 compleixi

aquell acord marc i, per tant, recuperi les modalitats insulars en

els seus programes, que me sembla una qüestió lògic, de sentit

comú i que no entenc com ara podem perdre aquesta qüestió,

que també és una qüestió política i ja després ja en faran

comptes els responsables d’aquesta qüestió.

I ja per acabar, jo crec, com molt bé ha dit vostè, que és

possible que aquesta intervenció que avui ha tingut aquí sigui

la darrera, no ho sabem, tal vegada el veurem més setmanes.

Però jo crec que des del Partit Popular sí que volem agrair la

seva gestió, la del seu equip, volem agrair la gestió de tots els

equips que hi ha hagut durant els darrers quatre anys. Jo crec

que hem reconvertit IB3, hem fet una televisió sostenible i

viable, cosa que no era fa quatre anys. I per tant, açò té un mèrit

molt gran que nosaltres aquí avui volem reconèixer. 

I per tant, jo deixaria la meva primera intervenció aquí i en

tot cas agrair aquesta gestió que hem fet aquests anys. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el diputat Jaume

Font per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Codony, membres del seu equip. Avui no m’agradaria enfadar-

me, ja em vaig enfadar molt ahir i la veritat és que cada dia

aquí et pots enfadar d’una forma contundent i que el poble ho

entenc perfectament quan ho veu.

Mirin, jo pens que no hi ha seny, que s’ha perdut el seny. El

Sr. Codony sap què pens jo perquè vaig estar amb ell un dia, no

és ver? I jo li vaig dir que trobava que havia de dimitir, ho dic

públicament i ell em va donar les seves raons -ens coneixem fa

uns anys-, em va donar les seves raons i que es devia a unes

qüestions. Bé, jo li respect les seves raons i ell sap el que jo

pens, així de clar. Però jo dic que s’ha perdut el seny i no n’hi

ha.

Creim des d’El PI que la situació que tenim, que és una

situació que qui s’equivoca és aquest parlament, la discussió de

si el Sr. Codony se n’ha d’anar o no, els membres del pacte és

una cosa, però aquí hi ha les eines, en aquest cas, així com

Madrid no ens dóna les eines per a nosaltres poder tenir una

riquesa millor, aquí sí que tenim les eines en el Parlament per

canviar el director i aquí és allà on és El Pi. És evident que la

llei que es va consensuar no ha acontentat ningú, és a dir, que

ningú no se senti triomfador d’aquella llei perquè és un fracàs,

un fracàs total i absolut.

Què ens agradaria posar de relleu? Nosaltres pensam que en

aquest moment no hi ha comandament, ni direcció, ni

administrativa, ni política, ni parlamentària. És com un satèlAlit
que volta, al voltant del que és el Govern balear, el Parlament,

però que no sabem on va. 

A nosaltres les paraules del Sr. Jarabo quan..., no perquè les

hagi repetit avui, ho hagi dit al Sr. Codony, que IB3 està

segrestada, jo diria que no, no, els partits que conformen la

majoria no tenen resposta a aquest segrest que diu ell, i per a

mi, hi ha un problema de falta d’idees i de desconfiança per
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part dels tres partits. Dit això, diríem que si la televisió està

violada, pervertida i segrestada, jo deman al PSIB, a MÉS i a

Podem, què esperen per alliberar els hostatges? Què esperen?

El Pi hi és per intentar donar una solució, però què esperam

més si està violada i segrestada? Què esperam per alliberar els

hostatges?

Hauríem de passar a parlar de la realitat i no com ahir, que

teníem una discussió política i avui tornam tenir una discussió

política de partits que no resol el problema als ciutadans. He

començat dient que jo trob que el Sr. Codony hauria de dimitir,

pens això. Però això altre és la veritat. La incertesa que poden

tenir els empleats i que poden tenir els responsables només és

nostra, del Parlament. Situem la pilota on toca estar. Fa més de

quatre mesos que hi va haver eleccions, temps suficient per

capgirar el món i si no, amb un decret llei i amb una despesa

política molt gran segurament, perquè tal vegada hi haurà

partits que no hi estarem d’acord. Però discutim una cosa que

no tendria per què existir.

A mi, Sr. Codony, m’agradaria que fos sincer, però sincer

de bon de ver. Jo ja li he dit que a vostè quan se’n vagi el PP no

el tendrà massa en compte, i jo li ho dic, ho sé, ho sé!

M’escolta bé? I és seriós això, perquè és la soledat, és la

tristesa i la (...), sobretot quan se’n vagi a dormir que estarà tot

sol quan tanqui els ulls. M’escolta bé?, ho dic seriosament,

molt seriosament. 

Per què va canviar IB3 després de dia 25 de maig i va

començar a ser més plural? Per què? Va rebre instruccions

vostè? Això crec que és el que importa a la ciutadania i no la

resta que podem arreglar nosaltres. M’agradaria que m’ho

digués. Per què partits com El Pi, o altres sectors, amb una

sensibilitat distinta social, com podien ser sindicats per

exemple, no eren rebuts a IB3 durant aquests quatre anys? Per

què? M’ho pot dir? És valent? Es vol començar a alliberar

d’aquest mantra que ha estat el PP que l’ha fet a vostè dirigir

cap un camí únicament i exclusivament que era apartar gent

com per exemple El Pi?

Ens agradaria saber si hi ha mancances en el que fa

referència a la plantilla d’informatius, m’agradaria que ens ho

digués.

Li volem demanar si en aquests moments, ja hi ha hagut

qualcú que ho ha demanat, si estan fent les contractacions

pertinents respecte dels programes, perquè ens consta que hi ha

molts de programes que acaben i queden a l’aire. S’estan fent

aquestes contractacions?

I ara un seguit de costos que si les sap més o manco de

memòria beníssim i si no, paciència. Quin cost anual té només

el personal de la plantilla de ràdio i televisió? La plantilla

actual, no el que està externalitzat.

I voldríem saber quin és el cost de les productores de

Balears que fan feina amb IB3. I voldríem saber el cost de les

altres productores que no són de Balears, però fan feina amb

IB3. No és un plantejament ni nacionalista ni regionalista, si no

ens començam a defensar nosaltres no ens defensarà ningú,

això és més clar que l’aigua.

Després ens agradaria saber quina és la relació actual amb

la productora que du els informatius, per a la continuació o no

de la concessió d’un any més o de dos anys més. I ens agradaria

saber exactament què cobra CBM, si es pot saber, el darrer

exercici.

Dit això, nosaltres volem saber si és un mèrit o és un

requisit la carrera professional de periodista per exercir a les

tasques de periodista dins la televisió. Perquè nosaltres pensam

que ha de ser un requisit, i aquests periodistes, editors, cap de

secció, és a dir, totes aquestes qüestions.

Dit això, si ens pot contestar això, a nosaltres ens servirà

per començar a fer feina i poder ajudar els grups que donen

suport al Govern, per intentar arribar a un acord perquè això es

desbloquegi com més aviat millor. Tenim, nosaltres creim, una

gran oportunitat per definir un model i saber cap on anam.

Donar entrada als professionals periodistes, donar entrada a les

productores de Balears nosaltres creim que és un dels grans

objectius. Però si no sabem els costos reals, el mínim

d’estructura necessari, fa molt mal marcar una part del model,

no tot el model. El model passaria per temes lingüístics,

passaria per temes de continguts, passaria per temes de

programació. 

És a dir, si La Sexta, Telecinco, o Antena 3 donen una

pelAlícula de l’oest en castellà, nosaltres no hem de donar una

pelAlícula de l’oest en castellà. Vostès em diran que és que això

té molta audiència, i per què no ens plantejam donar-la en

original, en anglès i que realment els nins d’aquí vint anys

sàpiguen anglès, jo quasi que no en tenc ni punyetera idea i

l’entendria només per això? Em defens jo, em defens. És a dir,

vostè aquest tema li va plantejar mai al Sr. Bauzá? Li va

plantejar mai quan discutien del decret del trilingüisme, el

famós TIL, ja enterrat i mort, que una forma seria implicar la

televisió perquè realment també fos còmplice de voler aplicar

una tercera llengua a aquesta terra? Ens agradaria saber si li va

plantejar mai.

I l’altra qüestió -per acabar- és amb la que he començat. La

culpa que estigui vostè aquí, de continuar sent el director no és

seva -tranquil-, no és seva, és dels grups que governen. Però jo,

Sr. Codony, li dic sincerament, jo no li diré com tal vegada li

diu -i no dic que el Sr. Abril parli amb acritud, el Sr. Abril

parla amb convicció-, però el Sr. Abril tal vegada li diu que

dimiteixi i el Sr. Jarabo crec que ja és més dur, ... No li ho dic

com li ho diu el Sr. Abril, perquè lògicament està dins el

Govern. Jo li ho dic com un ciutadà de Balears que el que vol

és que la normalitat torni i que les representacions que es varen

treure a les urnes dia 25 de maig siguin les que s’apliquin. 

Vostè faria un gran servei a aquesta comunitat i el PP ho

hauria d’entendre i jo crec que al PP li serviria moltíssim per

fer un canvi de rumb, que crec que també ha de menester, que

desbloquegem aquesta situació. Perquè si vostè quan acabi

aquesta compareixença, els diu que presentarà la dimissió avui

capvespre, els ha passat un marró a tot l’equip de Govern que

no hi ha carreró per fugir i els obligaríem a fer feina perquè hi

hagi un nou model de televisió. Això és allò que li volia dir.

Vostè farà allò que trobarà, jo d’aquí deu anys quan el trobi,

com ens vàrem trobar fa deu anys, ha de saber que sempre li he

dit el mateix i que no he canviat de parer. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Diputat Xavier Pericay per un temps de deu

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Codony, equip de la Radiotelevisió. He escoltat, els

avantatges de ser el darrer són aquests, no només l’he escoltat

a vostè, he escoltat la resta de grups i pel que fa al que

aparentment aquí ens ocupa, que és el nomenament del Sr.

Antoni Bauzá, tota la resta ha vengut diguem afegit, jo crec que

efectivament vostè s’ha explicat, ha parlat de les deficiències

procedimentals, li han fet un seguit de preguntes, que esper que

ara contesti, sobre qüestions informatives. 

Crec que efectivament ha estat un nomenament desafortunat

en aquest sentit, per la manera de fer-se. En canvi, entenc que

sigui necessari en una televisió, que sigui necessari en una

empresa, és més natural cobrir un forat, sobretot quan veus que

allò que pareixia bastant imminent, no ho és i que aquesta

empresa s’ha d'anar tirant endavant.

Quant a la resta de coses que han sortit aquí, aquest judici

a la seva gestió, vostè ha exposat unes dades que són

irrebatibles, dades d’audiència, dades econòmiques i que

evidentment són positives sobretot venint d’on veníem i en la

situació en què estava aquesta televisió fa uns anys. Jo també

hi afegiria, com a dada positiva, crec que també contrastada,

l’esforç per acostar el model de llengua d’aquesta televisió i

d’aquesta ràdio als ciutadans d’aquestes illes, un esforç, per

cert, plenament normatiu i dintre del que és la tradició

filològica. Bé, en tot cas és opinable, és un model distint del

que hi havia i distint del que es vol reimplantar, però no es pot

dir que això no hagi tengut també èxit, com a mínim per les

enquestes i perquè sempre hi ha, hi sol haver una correlació

entre audiència i format, en aquest cas format lingüístic en què

una televisió es dirigeix a aquesta audiència.

Respecte de qüestions més vinculades a la qualitat o a la

independència..., la qualitat és evidentment molt opinable, a mi

hi ha programes evidentment que em poden agradar, d’altres

que no m’agraden gens i d’altres em poden parèixer fins i tot

fora de lloc o absurds en una televisió pública. Però aquí

entram ja també en un problema de model i aquest problema és

un problema que fins ara, desgraciadament, amb tot el debat

que hi ha hagut en tot aquest tema en aquesta comunitat, debat

a través dels mitjans de comunicació i un poc també debat en

el Parlament, aquest mateix dimarts per exemple i en qualque

pregunta que se li ha fet, el model és un tema que no apareix

mai a les intencions de l’equip que en aquest moment governa,

que anteposa el nomenament de director general, d’un nou

director general a tota la resta. I hem de creure que aquest

director general serà el que presentarà aquest model.

Sobre la independència i la pluralitat, és evident que la

televisió hauria pogut ser molt més independent i molt més

plural, no només en aquests òrgans de direcció, sinó també en

la seva programació. També és un aspecte en algun cas

opinable, però crec que en això hi coincidim molts de ciutadans

i també m’imagín molts de diputats presents en aquesta sala.

Hi ha hagut un comentari del diputat Abril, del portaveu de

MÉS per Mallorca que m’ha sobtat i és aquesta correlació que

fa entre urnes i IB3, és a dir, que pareix que a les urnes

votàvem el model d’IB3, evidentment a les urnes ho votàvem

tot, no només el model d’IB3. Per tant, ell dedueix que el fet

que hagin guanyat uns determinats partits que conformen la

majoria i que no són el partit que hi havia abans, això

determina que aquest model també era un model a llevar. Per

ventura sí, perquè entre altres coses és molt curiós com en totes

les eleccions qui ha perdut era el partit o la coalició que en

aquell moment duia IB3. Per tant, alguna correlació, li don la

raó al Sr. Abril, hi deu haver entre una cosa i l’altra. El que

passa és que això ha afectat dos pics al Partit Popular i un pic

al pacte de progrés. Per tant, més o manco deu estar repartit i

si seguim amb aquests criteris de lògica, supòs jo que durant

aquest període legislatiu, no aquest que hem acabat, sinó

l’anterior en què el pacte de progrés governava, realment les

urnes devien dir que aquest model del pacte de progrés també

era un fracàs o havia estat un fracàs.

Hem parlat abans de pluralitat, etc., de sectarisme de la

informació, de manipulació massiva, són coses que he sentit.

Evidentment també he sentit..., he recordat, vostè ho ha

recordat i el meu company diputat Jarabo ho ha reafirmat, altres

termes, “violació”, “segrest”, etc. Les metàfores són sempre

molt perilloses i generalment ho són per via d’excés, és això

una metàfora, intentar explicar el per què d’aquestes coses per

ventura sí, però en alguns casos és més bo d’explicar,

conceptes com "sectarisme", "desinformació" encara hi podrien

ser, tota la resta realment em pareix fora de lloc en un judici

mínimament planer i sobretot mínimament pausat del que pot

haver estat aquest període.

I ja per acabar la meva intervenció i respecte de la dimissió.

Jo no demanaré la seva dimissió, encara que la podria demanar

un poc de la manera que l’ha demanada el diputat Font, perquè

al final tant de demanar la dimissió, la pregunta immediata és,

bé, i vostès ja tenen preparat el recanvi? Perquè si aquest

senyor i el seu equip dimiteixen avui horabaixa mateix, què

farem? Funcionarà sol això? Tenen ja gent entre la seva gent

que tenen allà dins, això no ho dubt, que pugui agafar aquest

relleu? Una mica com els procediments revolucionaris. És a dir,

llevam la base que ja tenim preparat el relleu, si és així, en fi,

vostès governen, facin el que creguin oportú, però em sembla

que no és la manera de fer les coses i igual passa, en general, en

fi..., en l’administració, quan un equip se’n va hi ha un període

d’interinitat, aquest període pot ser més afortunat, més

desafortunat, però s’ha de respectar aquest període d’interinitat

amb la gent que hi havia fins que, efectivament, no hi hagi un

canvi que és el canvi que vostès proposen.

Per tant, em sembla que no té cap sentit demanar la dimissió

en aquest moment perquè, fins i tot si fos en el sentit que el

diputat Font deia, crec que faríem realment un mal negoci i

aquí al final el que ens ha d’importar no són tant les estratègies

polítiques, sinó el bé del conjunt dels ciutadans.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Contesta el Sr. Director del’ens públic.

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Josep Maria

Codony i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquí són moltes coses que

s’han de contestar, intentaré respondre a tots més o manco així

com ho hem pogut apuntar i com vostès ho han dit.

Volia deixar clar un tema a tots en general, quant que, com

que tots vostès, excepte el Partit Popular i el senyor de

Ciutadans, m’han demanat la meva dimissió, jo els dic per

endavant que no pens dimitir, és a dir no..., tranquils, que no

pens dimitir. I no pens dimitir per una senzilla raó, com bé ha

dit el Sr. Pericay, en aquests moments fem feina en la graella

del gener, perquè no sé ni si hi seré un mes, si n’hi seré dos o

n’hi seré tres, això dependrà de vostès, vostès són els que han

de fer que jo hi sigui més temps o menys temps, però

mentrestant jo vull continuar fent televisió, perquè si jo en

aquests moments..., cregui’m que si jo avui dimitesc els creo,

no a mi, a vostès, un gran problema, sobretot a vostès, un gran

problema, i cregui’m que o no són conscients del problema que

poden tenir o ho fan perquè saben que no dimitiré, i queden bé

vostès davant l’audiència, em sembla molt bé.

Apart d’això, la meva responsabilitat com a director

general, en funcions, que bé vostès m’ho recorden, és fer feina

perquè a IB3 el dia a dia es faci com toca,  els programes

continuïn, les productores continuïn produint i el telespectador,

que no ho oblidem, que la televisió la fem per al telespectador,

no s’adoni d’aquestes batalles que tenim entre vostès i jo o jo

i vostès, és igual, perquè, cregui’m, la gent m’atura a mi pel

carrer també i em diuen: aquest programa m’agrada, aquest

programa no m’agrada, fes això, fes allò altre, i la gent avui la

té com a seva, la televisió. 

No facin batalla de la televisió, vostès facin política, facin

el que hagin de fer que tenen el seu dret, però pensin bé el que

fan, no facin experiments amb IB3, ha costat molt a IB3 ser

aquí on és, cregui’m, moltíssim. 

Cregui’m que quan jo vaig a FORTA a Madrid, a les

reunions de totes les televisions autonòmiques, som l’enveja de

totes les televisions autonòmiques, tenen pressuposts de 70

milions, 100, 200, 300 milions d’euros, i tenen unes audiències

d’un 7%, i em diuen: Codony, com ho fas per, amb 32 milions,

tenir un 6% de quota de pantalla! Com ho fas! Idò ho fem amb

miracles i lluitant molt i tenint uns grans professionals a IB3,

tots són uns grans professionals, cregui’m, que fan moltes

hores, molta feina i estimen IB3 i lluiten per IB3. Per tant, no

creem inquietud. 

Jo el que vull és que això continuï i quan jo me n’hagi

d’anar, que vostès em diguin: hi ha el suplent, no passin pena,

aquesta cartera de bon gust la donaré i me n’hauré anat amb

molta tranquilAlitat, però sabent que he complert un repte, sigui

un any, un any i un mes, un any i dos mesos. 

A partir d’aquí, crec que haurà quedat clar a tots els que em

demanaven la dimissió, vull dir més coses.

Començaré per exemple pel PSOE, dient el següent: miri,

sé que a vostès l’audiència els importa i els importa..., aquí

m’ha fet una valoració dels darrers quatre anys, escolti, jo som

director general de fa un any, jutgi’m a mi, però em jutgi a

Jarabo..., perdoni, no em jutgi els anteriors, ni Gómez perquè

jo som director general fa un any, per tant, m’ha d’ajustar...

vostè jutgi la meva gestió que he fet ara i la meva gestió crec,

honestament, que ha estat digna i he aconseguit que IB3 es

mantingui com és, un mitjà públic amb audiència, un mitjà

públic amb credibilitat, amb molta credibilitat, i m’ho

demostren els informatius que cada dia són els més vists a

Balears, qualque cosa ben feta devem fer, perquè si no la gent

no ens miraria. 

Vostè em diu: no hi ha programes de qualitat. Per a mi tots

són programes de qualitat, tots, uns amb més audiència, uns

amb menys audiència, això per començar.

Miri, les pelAlícules, de les pelAlícules els puc dir una cosa,

en aquests moments, ahir precisament, ahir, li vaig dur tota la

programació i totes les pelAlícules que tenim, totes, a la

consellera perquè em digués si volia que féssim qualque canvi,

avui han començat els dibuixos en català, a partir d’avui, els

fèiem en anglès, ara els fem en català. I les pelAlícules, com que

m’han demanat de la conselleria que les féssim en català, jo els

he dut el llistat que podem fer, però no és tan ràpid fer això, els

drets d’emissió..., hi ha drets d’emissió que jo vaig firmar fa set

mesos amb Warner per al 2016, el 2017, el 2018 i el 2019.

Aquestes productores internacionals costen molt... modificar-

les al català, dur molta feina i molts de doblers, i li vaig dir:

doni’m temps, i li he dut una planificació perquè ella em digui

com vol que es pugui fer, si té cap interès en concret. Solució,

ella va dir que volia les pelAlícules en català el més aviat

possible, cap problema, però això dur feina, costa molta feina

fer això, no és d’avui per demà. Igual que els dibuixos ha costat

un mes poder-ho fer, però els dibuixos són fets aquí, doblats

aquí i són d’aquí.

Quant a si... si som la voz de su amo, miri, jo no he rebut

des que hi som cap ingerència política, però sí li puc dir que

des que hi són vostès sí que n’he rebudes, a partir d’aquí no li

dic res més. No em faci posar dades ni noms, sí que n’he

rebudes, però amb un any jo... el Partit Popular no m’ha donat

cap indicació ni una, cap indicació ni una, ho dic perquè ho

sàpiga. Això per una banda.

Després també volia dir que més coses, contestaré -és el

darrer que he apuntat ara en aquests moments- al Sr. Jaume

Font. Li agraesc les seves... ganes que té que dimiteixi, cada

vegada que em veu m’ho diu, li agraesc, sí, perquè sé que m’ho

diu amb molt de carinyo, exactament. Li puc dir que la despesa

de personal que em demanava, IB3 té 4,8 milions d’euros a

l’any en despesa de personal, i la despesa d’Informatius són 6,7

milions l’any.

No hi ha cap bloqueig a la televisió, a la televisió hi ha molt

bon contacte en aquests moments amb la Conselleria de Cultura

i Transparència, amb la Sra. Camps, i contínuament tenim

reunions, ahir va ser la darrere, precisament, a les quatre de
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l’horabaixa, on fem canvi d’impressions, em demana

informació, hi ha una fluïdesa absoluta amb ella quant a aquest

tema de la programació.

És a dir..., despeses per a IB3, les productores tenen

aproximadament uns 6 milions d’euros i el contracte de CBM,

que m’havien demanat, acaba dia 26 de febrer. I en aquest

moment ja es tramita, perquè no ho podem aturar, si després...,

aquest mes es presenta i de fet avui -avui- s’han tret ja a la

Conselleria d’Economia per a la nova renovació d’un any,

només és un any. Després, ja li ho vaig dir a la consellera ahir,

que això està preparat i està presentat, una vegada que s’hagi

firmat vostès tendran... em diran si es pot firmar o no es pot

firmar, acaba dia 26 de febrer. I francament, fer un concurs nou

com diuen els mitjans de comunicació no hi ha temps, perquè

a més... no hi ha temps per a un concurs nou, si no ens podem

trobar amb el perill que al gener no tenguem informatius. La

televisió no quedarà en negre, perquè nosaltres ja preparam la

graella del mes de gener, per tant, nosaltres d’això no s’han de

preocupar. Aquest trimestre està pràcticament tancat, falten

matisos, falten encara una sèrie de programes, però al gener

continuarà. El que entrarà darrere jo es trobarà la graella del

gener pràcticament tancada.

De fet, vaig quedar ahir amb la consellera de..., amb la Sra.

Camps, que en els pròxims quinze dies, vint, li duré una graella

perquè pugui veure que realment fem feina en allò, que a ella

li preocupava molt que en el gener estiguéssim en negre. No hi

ha cap intenció d’aquest equip directiu general i dins el meu

equip que a la televisió hi hagi un parón ni un segon, la

televisió ha de continuar funcionant dia a dia i cregui’m que

fem feina en això, mentre jo hi sigui farem feina, en no ser-hi

l’equip que entrarà no tendrà cap hipoteca, ho trobarà tot llest

i tot a punt. Llavors vostès, el model, faran el que hagin de fe,

mentrestant farem el que trobam que hem de fer en aquests

moments. Moltes gràcies en aquest tema... esperi li contestaré...

Quant al Sr. David Abril, jo valor la feina feta que nosaltres

hem fet, vostè fa una valoració global. Independència? Tota, jo

li puc garantir que la independència la tenc tota, li ho repetesc.

Vostès em diuen que la televisió ha costat... miri, quan jo

vaig... vàrem entrar eren 80 milions, hi ha uns 3 milions de

deute en aquests moments. Escolti..., què fem una promoció

partidista? És la seva opinió, la qual respect, no la compartesc.

Per què? Perquè la gent ho diu. 

És a dir, és que vostès em diuen que no tot es basa en

l’audiència, escolti, la televisió és audiència, si no la podem

tancar, si no ens veuen no és necessària la televisió i la televisió

no només..., la televisió ha de ser entreteniment, per això feim

pelAlícules en castellà, feim els vaqueros, els pistoleros, perquè

tot això és el que a la gent ens agrada i a través d’això veuen els

programes que vénen després com puguin ser els magazins, els

informatius, has de fer qualque cosa més que aquests

programes, perquè si no una televisió queda molt pobre. O

l’hem de fer temàtica o vostès que tenen el model que han de

fer, aplicaran el model com vostès sentin que vulguin fer de la

televisió. Però ho torn repetir: la televisió funciona i els ho puc

garantir perquè el dia a dia ens ho demostra, amb encerts i

qualque errada, evidentment, no tots els programes agraden,

però cregui’m que funciona, ara, vostès aplicaran el seu model

i veurem si és millor, i si és millor chapeau! Tan de bo sigui

així.

Quin model tenim nosaltres de televisió? Nosaltres el model

que tenim és aquest perquè funciona i a la televisió està tot

inventat, hi pot haver millores i... i menys, però tot està

inventat, cregui’m, jo vaig a les reunions cada mes i la

discussió és sempre el mateix: un programa que aquí funciona

perfectament, a TV3 no funciona; un que funciona a Múrcia,

aquí va bé; un que funciona al País Basc aquí no va bé;

escolti..., és a dir, la televisió tot és el mateix, i aquí hi ha el Sr.

Jarabo, que ve dels mitjans i ell sap que la televisió és mala de

fer i és difícil, i els productes..., a vegades creus que un

producte no pot funcionar i funciona molt bé i el que et penses

que funcionarà bé no hi funciona. Això en línies generals és el

que vostès em demanen.

Quant al Sr. Jarabo, jo no és que el critiqui, no el critic a

vostè, el que dic és que el que vostè diu fa molt de mal als

treballadors i, francament, crec que ho diu vostè arbitràriament

i no analitza fredament el que diu, perquè la televisió no ha

estat segrestada mai, jo no som un terrorista encara.

Benefici per al PP? Miri, el PP si hagués estat beneficiat per

ventura avui tendria les eleccions guanyades, jo li puc dir una

cosa: el Govern que té la televisió sempre perd les eleccions,

tengui-ho en compte això. Només li vull dir això.

Agraïment a mi, no. El personal d’IB3, cregui’m que fa

molta feina, molt d’esforç perquè això funcioni dia a dia, dia a

dia i gràcies a ells funciona, perquè se la senten seva, la

televisió, i això és l’important. 

És que vostè incideix: violada i pervertida. Escolti, és que

són paraules molt desafortunades, són paraules que varen fer

molt de mal al colAlectiu d’IB 3 i sobretot a mi, (...) que jo la

tenia “pervertida”, ben lluny de la meva realitat.

Ingerència del Partit Popular, no n’he tenguda cap. I del Sr.

Antoni Bauzá li puc dir que no vaig tenir cap pressió ni una per

nomenar-lo, perquè li puc dir que ni el meu equip aquí present

sabia que anava a nomenar-lo, miri si he tengut independència.

Per què ho vaig fer? Perquè l’equip de direcció d’Antena,

nomenat per Jordi Calleja, i l’altra gent..., estaven desbordats

i, com que els vaig dir: preparau la graella del gener,

necessitaven un reforç per poder fer això. I aquesta persona,

que fa trenta anys -que vostè el deu conèixer- fa trenta que és

a televisió, que va muntar una televisió, una persona de sobres

coneguda, amb idees molt bones, li vaig dir: ajudem, et poses

amb l’equip, et nomeno, hi seràs un mes, quinze dies o dos; ho

va acceptar, però ja dic, és la persona idònia per poder fer això.

Què em vaig equivocar tal vegada amb les formes? No li ho

discutiré, ho puc acceptar. Ara, que era una persona idònia per

al bon funcionament, cregui’m que sí.

I no he tengut cap ingerència política, perquè ningú no ho

sabia, això li ho puc garantir. I em sap greu per ell, perquè en

aquests moments es troba sense feina, això és el que més greu

em sap. I em sap greu per als treballadors d’IB3 que s’han

sentit molt damnificats i pel que va sortir després en premsa,

que varen sortir noms que són auxiliars administratius i els han
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posat com si fossin caps, i això és molt trist i ha fet mal, a mi

sobretot i el més important, als treballadors.

Vostè em diu que fa deu anys que tenim una tècnica vella.

Escolti, és que no s’han invertit doblers durant deu anys -és que

no s’hi han invertit doblers durant deu anys-, s’ha invertit tot en

producció i és clar, en deu anys una televisió torna vella i tenim

les coses obsoletes. Té damunt la taula a la conselleria, la Sra.

Camps, per aprovar una unitat mòbil, som l’única, l’única,

televisió d’Espanya que no té una unitat mòbil pròpia, l’única,

i miri si ho hem fet... continuar per al futur que la Sra. Camps

ja té, que ho ha aprovat precisament... que el tramitem, una

unitat mòbil perquè ens trobam que no en tenim per fer

retransmissions en directe. És trist, però és ver que mai no

s’havia pensat a invertir uns doblers per a la part tècnica i en

aquests moments ho fem pensant en el futur i pensant que

l’equip nou que vendrà no es trobi hipotecat que no pot fer res

i tendrà unitat mòbil, que això és un procés llarg, és un procés

de tres, quatre, sis mesos, però tot això està en marxa, la

conselleria ha aprovat que ho puguem fer aquesta tramitació i

s’està informant de tot.

En una paraula, 32 milions d’euros són curts, me’n record

molt que fa una sèrie... a l’anterior govern em deien que

demanàs més doblers, que demanàs més doblers, que 32

milions eren curts, bé, idò la sorpresa és que ens n’han donat 32

milions exactament igual, és a dir, no ha servit de res..., vostès

deien que demanàssim més.

I la dimissió... tampoc no dimitiré, no dimitiré per

coherència i perquè crec que mentre jo hi sigui continuarem

fent la televisió, quan vostès em posin un substitut, de bon gust

me n’aniré, i ho deixaré tot en funcionament, tot a punt i cap

hipoteca a la televisió, cregui’m, cap hipoteca ni una. La

televisió continuarà funcionant i vostès aplicaran el model que

vulguin posar a la televisió i l’adaptarem.

Res més, moltes gràcies.

Perdó, no havia contestat al Sr. Pericay, perdoni. Bé, en el

tema de normalització lingüística, vostè m’havia demanat..., jo,

com que vostè sabrà que quan varen acabar les eleccions la

coordinadora que teníem dels lingüistes va presentar la seva

dimissió, em vaig trobar amb un procés que no tenia

coordinació; em vaig posar en contacte amb el rector de la

Universitat, em vaig reunir amb ell, fins i tot em vaig reunir

amb ell llavors a una segona reunió amb la directora general de

Política Lingüística, i vaig rebre l’ordre estricta per part

d’aquesta direcció general de Política Lingüística que tornàssim

al model del Llibre d’estil i que tornàssim al model català

estàndard. Per tant, l’únic que faig és complir l’ordre que em

dóna la conselleria, que és tornar al model que hi havia abans,

del Llibre d’estil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director. Començam el torn de rèplica, pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.

Diputat David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, seré breu. Ben arribat, Sr. Camps, mister llistes negres

com a home de consens a aquesta cambra.

Li vull recordar que a la passada legislatura el Parlament no

tenia cap mandat, que el Parlament en tot cas sí que era mandat

pel Govern i era una conselleria més del Govern del Partit

Popular, del Sr. Bauzá, com ho era també IB3, i entenc que

amb referents televisius com té vostè, amb Intereconomía i 13

TV, sigui absolutament fan del que ha fet IB3 fins ara. Per tant,

entenc completament la seva intervenció.

Jo, Sr. Codony, primer de tot recordar que si és aquí és

sobretot perquè vostè vol ser aquí, vull dir, ningú no l’obliga a

ser al seu..., aquí vull dir en el càrrec, no en aquesta comissió,

en aquesta comissió evidentment té obligació de comparèixer

i aquesta és la primera compareixença en què tenc la sensació

que serveix per a qualque cosa, encara que llavors vostè no es

vulgui moure de la cadira, però bé, almanco tenc la sensació,

després de dos anys de diputat, que avui es dóna qualque

explicació i que avançam en qualque cosa, però de totes

maneres després de tot el que he sentit, no sé si replantejar

l’estratègia i demanar-li que continuï durant quatre anys, a

veure si així tornam guanyar les eleccions d’aquí a quatre anys

els partits dels pacte, però bé, fora bromes.

Vostè diu que nega i a més reitera que no ha rebut cap

instrucció del Partit Popular ni ara ni mai, però en canvi diu

que sí que rep ingerències ara. És que m’agradaria que les

posàs realment damunt la taula i que em digués si el Partit

Popular s’ha adreçat formalment a vostè per donar-li la

possibilitat de continuar, si hi ha una elecció d’un nou consell

de direcció, per curiositat només.

També li voldria demanar una altra cosa molt concreta: la

retirada de la querella al Sr. Ruiz que va permetre que es

presentàs a les eleccions, anterior director general, s’ha

compensat amb qualque contracte als querellants?

I després, parlant d’això de les ingerències, de les

instruccions i demés, durant quatre anys, ho dic perquè és un

exemple que em permet evidenciar molt allò que ens inquieta,

al nostre grup parlamentari, durant quatre anys s’han deixat

d’emetre pelAlícules, sèries i programació infantil o dibuixos en

català, per què? Per collons!, perdonin l’expressió, per

ideologia, per voluntat política, contravenint la llei i

contravenint la funció de servei públic, i vostè ara em diu que

du una proposta a la consellera per veure les pelAlícules,

etcètera, i que és molt difícil, perquè si amb la Warner o amb

no sé quines històries, però vostè mateix reconeix per escrit que

això és així, que han estat emetent durant quatre anys

pelAlícules i sèries, etcètera, que és una de les coses que més se

segueix a nivell d’audiències de la televisió que ens pot

diferenciar dels altres canals, perquè ara mateix no hi ha cap

canal ni tan sols TV3, a no sé que un tengui satèlAlit per veure

les pelAlícules en català en aquesta terra, que s’han estimat més

-i això ho diu vostè per escrit o qui li hagi fet l’informe- que ho

han..., sempre varen argüir quan els varen demanar sobre

aquesta qüestió motius tècnics, que ho han fet en castellà

perquè millor en castellà que no en català del Principat, com el

que parla el Sr. Pericay en aquesta cambra, i tothom l’entén,
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supòs que no hi ha cap problema ni en les transcripcions del

Diari de Sessions, ni en res d’això. I perquè, textualment, varen

rebre instruccions de l’anterior director general per fer el cine

i les sèries en castellà i les sèries d’animació infantil en anglès.

Això són instruccions polítiques i això és la manera de prendre

decisions i de gestionar IB3 que en la nostra opinió -i crec que

és un fet absolutament objectivable- contravé la llei i contravé

la funció de servei públic. I entenc que allò que..., perquè vostè

ha esmentat, per exemple, la consellera moltes vegades en la

seva intervenció, no sé si aquestes intervencions de la

consellera les està considerant com una ingerència, però sí que

per a nosaltres marquen una diferència entre allò que hauria de

fer el Govern i el que s’ha fet anteriorment, que no és ni més ni

manco que assegurar que IB3 compleixi la llei i la funció de

servei públic que fins ara i durant els darrers quatre anys no

s’ha complit.

Quan nosaltres manifestam el nostre descontentament i la

nostra visió que no hi ha hagut independència a IB3 parlam

d’això, parlam del fet que per decisions polítiques, per

ideologia, s’ha contravingut allò que diu la llei i allò que hauria

de formar part del compliment de servei públic per part de la

radiotelevisió pública de les Illes Balears.

Res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Diputat Alberto Jarabo per un temps

de deu minuts, de cinc minuts, perdó.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, li agraesc les explicacions

que ens ha donat i li agraesc també el canvi de to en la resposta

que ha tingut, perquè consider que realment la seva primera

intervenció no hauria d’haver estat tan agressiva, i crec que hi

ha d’haver un respecte mutu i respectar sobretot les opinions

que oferim els diputats.

A veure, tot podrien ser opinions, però és que vostè no pot

defensar que no hagi sectari a la Direcció General de la

televisió. Evidentment no hi ha hagut una pluralitat, no només

a la informació sinó sobretot en com s’ha concebut el consell

de direcció i les actuacions que s’han fet des d’allà: sense parlar

amb els treballadors, sense parlar amb la resta de partits

polítics, sense acceptar les crítiques, defensant sempre una

postura únicament sectàries, i d’aquí que nosaltres pensam que

allò natural seria la seva dimissió una vegada que lògicament

comença una nova etapa ja de canvi que realment, a partir de

tot el que s’ha parlat aquí durant la darrera legislatura,

consideram que hauria d’haver estat escoltat, igual que amb el

cessament de la Mar Adrián, lògicament també amb la resta del

seu equip, això sí, amb una solució de transició entenc que

dialogada amb el nou govern.

Ens demana que no facem experiments amb IB3 i, clar..., jo

que conec bé el que ha estat IB3 consider que IB3 ha estat un

experiment permanent des de la seva creació per afavorir

determinats interessos. Sí que tenc clar que hi ha hagut un

esforç durant els darrers temps a millorar la qualitat de la

programació almenys quant a la qualitat tècnica, i després el

que consider és que aquests criteris de selecció de la

programació no han estat vinculats al servei públic que s’havia

d’oferir, i aquí sí que podríem tenir diferències entre el que el

Partit Popular considera que és un servei públic, que podríem

entendre que són les pelAlícules de pistolers, com vostè deia, i

que aquí lògicament entenc que el representant del Partit

Popular se sent molt identificat amb aquests protagonistes, i no

acaba d’entendre la diferència entre que t’agradi un programa

amb identificar-te amb aquest programa; a això em referia jo en

la meva primera intervenció. Crec que hem d’entendre la

deferència entre que t’agradi i veure un programa i identificar-

te amb els pistolers que puguin sortir a la televisió; en fi...

Es referia vostè a la credibilitat de la televisió... Hauríem de

fer una enquesta entre la població per saber quina credibilitat

té la televisió. I sí que entenc que..., ja li dic, hi ha una

credibilitat major perquè sé que hi ha pogut haver un esforç

dels professionals que vostè esmentava i de les productores,

que feien feina per intentar trobar personatges creïbles. Jo crec

que això sí que ha passat i que se n’han trobat; ara, no ha estat,

crec jo, mèrit de la direcció, però en fi, si alguna cosa s’ha

aconseguit en aquesta línia idò també li ho hauríem d’agrair.

Li agraesc també la informació respecte del contracte de

CBM. Sí que m’agradaria que poguéssim formar un poc més

aquesta renovació prevista d’un any fins a quin punt està no

diria que decidida però sí en quines condicions s’hauria de fer

aquesta renovació segons el contracte actual.

Després hi ha hagut comentaris, etc., de diferents grups. Sr.

Pericay, simplement per contestar-li un poc, la intenció en

absolut és colAlocar la nostra gent que pugui ser ja dins la

televisió; ja li dic que no tenc cap persona allà dins, ni jo ni el

meu grup; jo conec molts dels treballadors d’aquesta televisió

i li puc assegurar que la intenció no seria que justament ells

haguessin de prendre aquesta direcció, sinó que entre la gent

que hi ha a dins i la gent vàlida que hi ha a fora i que ha estat,

diguéssim, ja no escoltada, sinó que és completament

desconeguda pel Partit Popular, gent que ha hagut de marxar a

altres televisions a nivell estatal i fins i tot internacional i que

mai no s’ha comptat amb ella. Crec que seria molt interessant

que hi hagués unes jornades aquí per debatre aquest model i

també saber quines són les persones més valuoses i més

independents que hi ha en aquesta comunitat. No dubti, no

dubti que tant el meu partit com jo defensarem sempre la

independència d’aquestes persones, mai per una filiació política

o ideològica, perquè ho he patit molt en els darrers anys que no

hi havia aquesta independència.

Per acabar estic d’acord que vostès no és un terrorista, en

això hi podem estar també d’acord, però sí que aquest segrest

ideològic de la televisió i del servei públic...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...que havia d’oferir és a allò a què em referia.
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I la darrera qüestió: crec que, tant vostè com ahir a la

intervenció del Sr. Terrés, tenc la sensació que vostès dibuixen

la sensació en què viuen els treballadors dins la televisió d’una

manera totalment distinta de com ells la viuen, és a dir, aquesta

tranquilAlitat, aquesta ilAlusió i totes aquestes idees que vostè

transmet que els treballadors estan molt contents i molt

orgullosos de la televisió que fan crec que hauria de sortir...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...d’aquest espai insonoritzat en què vostè viu per escoltar els

seus treballadors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Diputada Sílvia Cano, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Sr. Codony, si he contextualitzat

la seva situació és perquè vostè no es pot abstreure de la

situació general de la qual parteix, d’on ve, el tipus de model,

i si efectivament vostè hagués volgut demostrar la seva

independència hauria pogut fer un mínim indici de crítica i

aquesta ha brillat per la seva absència. Per tant entenem que

vostè continua amb aquesta línia d’IB3 i que precisament va ser

nomenat perquè era una persona totalment de confiança,

membre del consell de direcció monocolor, i per tant els criteris

d’assimilació amb l’anterior equip de govern eren totals.

Crec que parteix d’una errada conceptual, i és que vostè

entén per ingerència política el fet de no botar-se la llei que

marca com ha de ser la vocació de servei públic d’IB3 ni els

procediments. Per tant si vostè parteix d’aquesta errada

conceptual pot ser que entengui per ingerència política el que

simplement és no passar-se per l’arc del triomf la legalitat.

Igual aquí rau el problema.

La compareixença d’avui està motivada pel seu intent de

nomenament d’una persona en particular, el Sr. Antoni Bauzá,

i es qüestionen tant les formes com el fons; el fons, donada la

seva provisionalitat. Des del Partit Socialista confiam que en

qüestió d’un mes, màxim mes i mig, puguem tenir una nova llei

aprovada amb el tràmit de les esmenes, les seves aportacions de

tots els grups, etc.; per cert, s’ha passat aquesta llei, abans de

registra-la fa uns deu dies, es va passar a les diferents

formacions polítiques, i encara a dia d’avui no s’ha rebut cap

tipus d’observació ni suggeriment ni esmena. Jo puc entendre

que al Sr. Antoni Camps, la situació de diàleg, de consens,

d’intentar pactar, li generi una situació d’horror vacui, però en

qüestió d’un mes tendrem una nova llei que estarà consensuada

pel Parlament.

Del que es tractava és que aquesta situació de

provisionalitat es fes el menys traumàtica i el més estable per

a la direcció i sobretot per als treballadors i les treballadores de

la casa, amb una certa continuïtat d’una manera provisional.

Per això entenem que el que hem fer ara és canviar la

legislació, sobretot per tenir un nou equip de direcció plural,

independent, neutral, que és el que no hi ha hagut durant

aquests anys. 

S’ha fet molta feina per redimensionar IB3, m’han dit; el

segon pacte de progrés, amb el president Antich, es va

redimensionar la Radiotelevisió pública amb 40 milions

d’euros. És que aquí hi havia un pecat original que va ser, quan

es va crear aquest ens, que estava totalment sobredimensionat,

que costava una doblerada i per tant, bé, es va fer una feina,

s’ha continuat fent una feina, i del que es tracta és de tenir un

producte de qualitat, sostenible i amb bons professionals.

Respecte de l’audiència, el fi no pot justificar els mitjans.

L’audiència és molt important, però també és important complir

la llei, la vocació de servei públic, que pugui vertebrar la nostra

societat; també important: no oblidar-nos d’una franja d’edat o

d’una franja d’espectadors per sota dels 60 anys, que també hi

som i miram la televisió, i sembla que a vegades s’oblida un

perfil més urbanita o més jove a l’hora de plantejar la ràdio i la

televisió públiques. 

I després, respecte d’algunes preguntes que li hem formulat

i no ha acabat de contestar m’agradaria que aclarís si tornarà a

intentar contractar novament Antoni Bauzá o un altre director,

o si finalment desistirà; en cas afirmatiu nosaltres l’instam que

no ho faci, perquè no pot abusar d’aquesta situació d’interinitat

en què vostè es troba. Si és certa o no la situació aquesta que

s’ha creat de problemes de signatura de qüestions burocràtiques

ordinàries. Si ha signat nous contractes amb productores els

darrers mesos i si en pensa firmar de nous, amb quines, quants

i de quina quantia parlam. No ha dit res de la relació amb el

Mallorca ni tampoc de la resolució de la Junta Electoral del

locutor que va demanar el vot per al Partit Popular. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el diputat Sr. Castells per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Sr. Codony, gràcies. La

conclusió que trec de la seva resposta és que de fet reconeix, i

jo li agraesc aquesta sinceritat, que vostè va cometre un error

i aquest error és el que fa que avui tenguem aquesta

compareixença. Per tant no es lamenti de les reaccions, perquè

la causa inicial és l’error que vostè mateix ha dit que va

cometre. Per tant li agraesc aquesta sinceritat.

Només una segona cosa. Li explicaré per què vostè encara

és al capdavant de l’Ens Públic de Radiotelevisió, li ho diré a

vostè però perquè ho senti el Sr. Camps, també, perquè està

molt mal informat, està molt mal informat i li explicaré per què.

Jo hi era, a les converses, i vostè no hi era, i em sembla que la

portaveu del seu grup parlamentari no li ho ha explicat prou bé.

Els grups que donem suport al Govern vam partir amb la idea

de consensuar amb vostès el consell d’administració i el
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director general d’IB3, i per això va sortir la idea que

proposéssim diversos noms perquè vostès poguessin triar el que

més els agradés. I quan vam posar aquests noms sobre la taula

la nostra sorpresa va ser que el Partit Popular va dir “no, no en

tinc prou, a negociar el director general i els membres del

consell d’administració, vull que parlem de l’organigrama

sencer: els caps de servei, els caps d’informatius, etc.”; i aquí

va ser on es van rompre les negociacions, perquè evidentment

això sí que és ingerir, això és la ingerència. Nosaltres ho vam

interpretar simplement com una maniobra del Partit Popular

perquè no es produís l’acord, perquè evidentment per a

nosaltres era inacceptable posar-nos a negociar tota la línia de

direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió. I com que això ha

anat així, amb aquesta irresponsabilitat política, nosaltres hem

hagut de respondre amb responsabilitat trobant una via

alternativa per garantir la continuïtat i el relleu al capdavant de

l’Ens Públic de Radiotelevisió. 

Crec que aquesta explicació dels fets que van succeir el mes

de juliol pot ajudar a entendre per què vostè ha dit que mai no

havia rebut ingerències; després el Sr. Abril ha posat un

exemple molt evident que sí que en va rebre; “no en vaig rebre,

n’he rebut”; bé, això és la seva paraula, evidentment aquí no

estem per dilucidar aquests aspectes, perquè entre altres coses

jo particularment no tinc la informació per poder-la-hi rebatre,

perquè no sé ni tan sols ni a quines no ingerències es refereix

ni a quines ingerències es pot referir, però sí que crec que

l’explicació que he donat de com va ser impossible resoldre

ràpidament el seu relleu posen de manifest la voluntat totalment

d’ingerència del Partit Popular i d’aprofitar la situació de fet

que existia per bloquejar aquesta renovació. Amb aquests

crèdits realment jo estaria preocupat de no haver rebut cap

ingerència durant quatre anys del Partit Popular; tal vegada és

perquè realment no ho necessitaven perquè ja estaven ben

tranquils. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Diputat Antoni Camps per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Codony, miri, si no el

volen, que és el que sembla, no volen que continuï essent el

director general d’IB3, idò que es posin d’acord i triïn un

substitut, i no passa res. Però el problema que tenen és que no

saben qui han de posar i no saben com ho han de fer per posar-

se d’acord, i aquest és el problema central que té l’actual

govern. 

I jo em reafirmaré en el que he dit abans, és a dir, és fals el

que diu el Sr. Castells, és a dir, es rompen, es rompen, diríem,

les negociacions per triar el nou director general quan al Partit

Popular sembla que li agrada un dels candidats, i aquí és quan

es romp. Mai el Partit Popular..., escolti, jo ho sabria, m’ho

hagueren dit, és a dir, segurament no té tota la informació, és a

dir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no. Sí, sí, sí. I la portaveu nostra li ho va dir?, li va dir

açò? No, no, no, és a dir, nosaltres negociàvem exclusivament

el director general, a nosaltres ja ens haguera pogut anar bé un

dels tants, i vostès en aquell moment, perquè realment no

volien consens, van rompre les negociacions, avui som aquí

precisament per açò, perquè no van voler arribar a un acord en

la qüestió del director general.

I miri, Sr. Codony, jo venc a bé que vostè digui que no vol

dimitir, hi venc a bé sobretot perquè ja que el Sr. Abril

recomana la desobediència -l’altre dia ho vam sentir en el

Parlament- recomana que la desobediència és el que fa moure

el món, idò ja em va bé que vostè desobeeixi el Sr. Abril, ja em

va bé, i que vostè no faci cas del que ell diu. Per tant endavant,

endavant amb la seva gestió.

Una qüestió que també em preocupa és el tema de la Llei

d’IB3, perquè passarem d’una llei consensuada a una altra llei

que no sabem si estarà consensuada, perquè ja teníem una llei

consensuada, i aquesta nova llei consensuada el que vol fer és

que hi hagi menys consens a l’hora de triar el director general,

i em preocuparia molt que aquesta llei arribés per lectura única;

esper que aquesta llei es tramiti com una llei normal, que els

partits de l’oposició i del Govern puguin fer les esmenes

oportunes i puguem aconseguir una llei que ens agradi el

màxim possible a tots. Açò seria allò lògic i allò raonable. Una

llei per lectura única evidentment seria jo crec un cop a la

democràcia, és a dir, canviar una llei consensuada per una llei

que no serà del tot consensuada.

I em qued amb el que vostè ha dit, Sr. Codony. Vostè, i ho

ha dit, no va rebre cap ingerència política quan hi havia el

govern del Partit Popular, i sí en poc temps n’ha rebut de

l’actual govern. I abans li havia fet una pregunta, veig que no

m’ha contestat, però la hi tornaré a fer, és a dir, és cert que la

consellera li va fer suggeriments de modificar determinada

programació?, que li va dir que determinats programes no li

agradaven? És cert que la consellera va demanar el cap de

determinats periodistes? Perquè si açò és cert estam davant una

ingerència en tota regla, estam davant una imposició d’un

govern sobre un ens que en teoria ha de ser independent, i açò

em preocuparia, i el que em preocuparia és que, i esper que no

sigui així, que l’actual govern vulgui convertir IB3 en una

espècie de Fort Apache o una espècia de La Tuerca, açò seria

gravíssim, gravíssim, gravíssim per a la nostra comunitat

autònoma. Si volem una televisió plural parlem entre tots,

convertim IB3 en pluralitat i mantenir aquesta independència,

independència que vàrem mantenir els darrers quatre anys i que

ara, pel que sembla, sembla que ara no els va bé, és a dir, no els

va bé aquest director general i en volen un altre que puguin

manejar a la seva manera. Açò és el que no seria correcte i no

seria bo.

Ja per acabar, és a dir, agrair l’esforç que han fet aquests

quatre anys, jo crec que ha estat un esforç tremend per

convertir aquesta IB3, jo... és a dir, a la Sra. Cano li refaré una

dada, és a dir, vàrem partir d’uns pressuposts de 96 milions

d’euros d’IB3 fa quatre anys a uns pressuposts de 32 milions,

és a dir, hem convertit una televisió sobredimensionada a una

televisió dimensionada a la realitat de Balears, que segurament

necessitaria més doblers, que segurament necessita més

inversió, d’acord, però hem sabut convertir una televisió
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sobredimensionada a una televisió que està dimensionada a

Balears. I una televisió que, a més, ha sabut augmentar

audiències, i el fet que els informatius puguin arribar a un

share, és a dir, a un percentatge d’audiència d’un 20%, açò

mereix tots els nostres elogis, perquè, precisament, als

informatius és on es veu la pluralitat, i si té un percentatge

d’audiència d’un 20% és perquè agrada a molta gent.

Açò crec que s’ha de lloar i s’ha d’agrair a l’actual direcció.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Diputat

Jaume Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

Codony, miri, no sé com vostè a un mitjà de comunicació, el

Diario de Mallorca em pens que ho treu, em pens no, ho tenc

aquí: “No pienso dimitir, me debo al Parlament”, eh? Avui,

vostè, és en el Parlament, podem coincidir que som dins el

Parlament? Podem coincidir que els que som aquí som els

representants dels grups parlamentaris que hi ha? És conscient

vostè que hi ha set grups parlamentaris després de dia 25 de

maig? Ha sumat i ha fet números que hi ha 38 diputats, i no fic

al Sr. Pericay, però sí que hi fic Gent per Formentera que li

demana la dimissió, i que és el Parlament que vostè pensa tal i

que en queden 20 del PP que no li demanen i 2 de Ciutadans

que li demanen, però si fos com El Pi tal vegada hi podria

haver “daixò”?

És a dir, avui, vostè, allò que deia que no pensa dimitir

perquè té... “em dec al Parlament” vostè avui se’n anirà d’aquí

i sap el Parlament què pensa. 

Pensam distint cada grup respecte de com hauria de ser, de

com hauria de ser, i a mi no em val el fet de dir: és que si ens

anam..., -com deia el portaveu del Partit Popular i també ha dit

vostè-, és que si se’n va tot se’n anirà en orris. No, no s’anirà

en orris, hi ha professionals, s’actuarà, segur, segur; és a dir, no

perquè llevin el director d’un hospital no operen el dia següent.

Així de clar. 

I el PP, si vol un pacte el primer que ha de fer és cedir en la

seva major, perquè ja no governa. I quina és la seva major per

poder pactar de futur? El director, que és el que volen ells. Si

vostès sabessin jugar les cartes, vostès dirigirien el pacte i no

Podem, però com que no n’hi ha, no n’hi ha, no’hi ha! És una

qüestió d’estratègia política perquè sinó és un déjà vu,

m’explic? I arriba a ser avorrit. 

El Sr. Pericay i el Sr. Jarabo estaven si amb el tema de la

metàfora, no, jo no crec que... no fa metàfores el Sr. Pericay, fa

hipèrboles, és més valleinclanesco que res, és a dir, en aquest

sentit. I no ens hem d’espantar. Muy bien. 

Dit això, dit això, és ver que qui té la televisió no guanya

les eleccions, és que ningú no ha de voler tenir la televisió. El

fracàs d’IB3, i em pos el primer de tots perquè jo hi era fa deu

anys, el fracàs d’IB3 és com la vàrem idear, i ho vaig dir al Ple

l’altre dia, jo no vull tornar a caure dins la mateixa bassa

d’aigua o dins el mateix clot, aquí l’important és que d’una

vegada fugíssim d’aquest debat del director i entràssim en allò

que pot ser el model. Aquí hem parlat de si pelAlícules de

pistolers o no pelAlícules de pistolers, posaré una altra cosa,

perquè es vegi a El Pi quin model li agradaria, posaré un

exemple, i jo crec en la seva capacitat, sense cap dubte, per

entendre-ho: és a dir, mai, mai, mai la televisió, per exemple,

no s’ha plantejat fer un programa, a la Universitat tenim uns

dels màsters més importants en animació per ordinador, el

MAISCA, tenir un programa fix, fix, perquè els joves alumnes,

les noves creacions que fan d’animació, les poguessin treure

constantment això seria una feina de país que faria aquesta

televisió. I els dibuixos animats, és a dir, parl de cada dia, no

dic que els hagin de fer un programa de que hi existeix això,

així tu tendries un compromís, perquè a mi que posin una

pelAlícula que la puc veure o un programa que el puc veure a un

que m’entra de franc, ja n’hi ha prou que em cobrin

indirectament per un altre lloc, d’una altra televisió, no tenim

per què fer-ho nosaltres. 

I si l’audiència en lloc del 6% és el 4% i cohesiona les Illes

Balears i té un plantejament de defensa d’unes igualtats, d’uns

drets pels quals lluitam tots, això és el nostra televisió, això és

la nostra televisió. Ho dic perquè, clar, diu, jo vaig a reunions

amb altres, el que no agrada... és que a mi no m’importa gens

el que passa a Catalunya, el que passa al País Basc, el que

passa a Madrid i el que passa a Andalusia, no m’interessa, si

no, no necessit televisió, no necessit, tenim televisió, si vull una

televisió pública és per fer un servei públic, no és per dur les

mateixes sabates i els mateixos calçons que du la televisió del

costat. Aquesta és la idea, és que si no és així...

I després hi ha l’altre part amb la qual El Pi hi creu, però

d’una forma profunda, que és no tenir els ous dins el mateix

paner, la diversificació econòmica d’aquesta terra. I un petit

sector, però importantíssim, és el sector de la producció, el

sector de la producció perquè fa empresa, perquè genera

ocupació, perquè podem, tal vegada, internalitzar una part, però

no tots els professionals podran ser dins la televisió, per la qual

cosa has de fer empresa perquè això funcioni. I pot ser feina de

tot l’any, no només de sis mesos, com avui que és dia 1

d’octubre i liquidacions se n’han firmades a desenes de mils

avui a les Illes Balears, i ens hauria de preocupar això, i ara

tendran o tres mesos d’ajuda o tres mesos d’atur. La discussió

hauria de ser aquesta.

És a dir, a mi m’importa poc si TV3 funciona bé o funciona

bé Televisió Espanyola o funciona bé la d’Andalusia, és que no

m’importa gens, gens ni mica. Per què? Per una qüestió molt

senzilla, la prioritat avui en aquesta terra no és aquesta.

Una qüestió, i acab, vostè diu que no ha rebut cap indicació,

Sr. Codony, aquesta legislatura passada. Jo li vull dir una cosa,

jo li vull dir una cosa, vostè sap que va rebre indicacions, no és

que vostè m’ho hagi dit, però m’ho han dit periodistes d’IB3...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -sí, acab, acab, acab-, ... perquè El Pi no hi intervengués

durant l’any 2014, així de clar, de ràdio i de televisió. M’he

queixat davant la televisió i cap periodista no ha pogut dir que

no sigui vera el que he dit, reconegui-ho que va rebre

instruccions de què El Pi no sortís a televisió, ho reconegui-ho,

això l’honrarà a vostè, l’honrarà a vostè!

I després, per acabar, els vull dir que no és, sota el nostre

punt de vista, en cap moment, membres que donen suport al

pacte, no és sota el nostre punt de vista, que sigui una qüestió

que sigui segrestada o no IB3 per part del Sr. Codony. Jo crec

que vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, acabi ja. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... sí, que vostès els que formen el Govern, vostè també

president, que és a Podemos, són els que tenen segrestat poder

canviar el director. Així de clar li dic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

el diputat Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA.

Sí, moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats.

Molt ràpidament, només dues qüestions, Sr. Codony. Abans

m’ha contestat sobre el canvi, diguem, de model, només volia

precisar-li que el model, diguem, que hi havia era un model

perfectament respectuós amb el Llibre d’estil de la casa, hi

havia una cosa que podia ser més opinable que era l’ús de

l’article baleàric, que sembla que a certa gent li produeix

urticària quan el veu a IB3 i en canvi quan són a la sala de

plenaris que hi ha aquí devora l’usen amb una seguretat i amb

una naturalitat absoluta. Crec que la formalitat en el Parlament

és una formalitat perfectament també adaptable a la d’IB3,

llavors, hi ha una certa contradicció entre una cosa i l’altra.

Però, en tot cas, volia aclarir que el Llibre d’estil era

perfectament seguit i hi havia per ventura simplement això que

podia ser més opinable. 

I la segona cosa, volia, simplement, contestar al meu

company de Parlament quan m’ha garantit la independència

d’aquest nou model. Jo n’estic molt content que m’ho pugui

garantir, però insistesc, començar pel nomenament d’un

director general sense haver discutit a fons el model em sembla

que és començar un poc... passar l’arada, si vol, davant els

bous.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula el Sr. Director de l’Ens

Públic. 

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Josep Maria

Codony i Oliver):

Moltes gràcies. Començaré pel Sr. Pericay, que ha estat el

darrer que ha intervengut, si li sembla bé.

Bé, el tema de la modalitat i el que vostè em deia, nosaltres

hem aplicat aquest sistema perquè he rebut ordres, em va

demanar la conselleria, que tornàs al model anterior. Per tant,

l’únic que he fet ha estat aplicar el que la conselleria m’ha

donat instruccions que tornàs, oblidàs la modalitat balear i

tornàs al Llibre d’estil pactat amb la UIB que, de fet, els

pròxims dies firmarem un conveni amb la UIB, perquè no tenc

coordinadora de lingüistes i la Universitats ens posarà una

coordinadora de lingüistes que IB3 pagarà tots els costs que

assumeixi això. Era per dir-li com estava el tema.

Bé, després el Sr. Jaume Font, li volia fer una sèrie de

reflexions, miri, si dimitesc jo, que vostè té tant d’interès que

dimiteixi, no, no, vostè no li és igual, vostè té moltes ganes que

dimiteixi, la que haurà de passar al meu lloc és la consellera la

Sra. Camps, al meu lloc, ho sap vostè? És conscient que si jo

demà dimitesc passat demà la consellera està en el lloc de

director general? No és el que vostès volien evitar durant quatre

anys que han evitat i han evitat? Ara parlaré jo, si m’ho permet,

un momentet...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, jo sí, però jo tampoc no era director general fa quatre

anys, en fa un, jo farà que som director general, si jo demà

dimitesc la consellera Sra. Camps ha de tornar a ser la directora

general. Per tant, jo, per responsabilitat que tenc i perquè tenc

programes que es fan i per al bon funcionament d’IB3, vull

continuar essent, mentre vostès no em treguin fora, quan vostès

nomenin un substitut, no es preocupi, l’endemà jo no hi seré, no

es preocupi gens ni mica.

Escolti, el servei públic, vostè que diu m’és igual el que

facin TV3, tots els altres canals, escolti, la televisió ja està

inventada, és a dir, tots tenim el mateix model. És a dir, si aquí

fem una televisió de servei públic, vostè diu que li és igual un

4, un 5 o un 6 d’audiència, a mi no, a mi no, perquè si de

veure’ns un 6 ens veu un 3, perdoni, no és el mateix, no és el

mateix. Per tant, l’èxit d’aquesta... d’IB3 és que de cada vegada

ens veu més gent amb menys doblers, per tant, això és l’èxit. I

no em negarà que hi ha una sèrie de programes d’IB3, molts de

programes, que són els programes que tothom en parla i tothom

veu i és una manera de cohesionar aquestes illes també, donant

els nostres programes i la nostra programació. Veurem quan hi

hagi un altre model quins programes hi haurà a IB3, després en

parlarem. 

Vostè em diu que s’han de fer programes amb molta

riquesa, escolti, aquí hi ha... sí, ha dit que els programes sempre

són els mateixos i que li és igual pistolers... el que vol és

cohesionar les Illes, a vostè li sembla que un programa de Uep!

Com anam?, que el miren 100... no ens cohesiona? Quins

programes vol fer? Si tenen un model el presentin, el presentin,

presentin un model, però el consultin també amb la gent que fa

televisió, perquè a mi ningú no m’ha consultat res encara, a mi
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ningú no m’ha consultat res encara, i fa trenta anys que faig

televisió també, he duit tres direccions generals d’altres

cadenes, vostès fan la televisió i crec, modestament, que els

polítics haurien de consultar la gent que en sap fer, no amb mi

tot sol, amb el mitjà, amb productores, amb gent que en sap, i

que els diguin el que vostès volen fer i diran si és factible o no

és factible. Què és factible? Endavant, si ens equivocam, ja

rectificarem. Però el que funcioni, cregui’m, no ho toqui, no ho

toqui. Em comprèn?

Això li vull dir, jo respect les seves opinions, però, escolti,

pensi vostè que ha costat moltíssim ser aquí on som! I en

aquests moments IB3, els mallorquins, els menorquins, els

eivissencs i els formenterencs la senten seva la televisió, i això

és l’important, i ha costat molt fer això.

Per tant, vostès es posin d’acord amb el meu substitut i quan

el tenguin me’n aniré l’endemà, no es preocupin, no seré un

obstacle. 

Al Partit Popular li vull dir que agraesc la seva confiança

que em dóna, efectivament jo no rebia, no rebia... és ver que

vaig rebre, no imposicions de llevar els programes, no, el que

sí se’m va dir a mi, igual que es va dir a les productores i va

sortir publicat a un mitjà de comunicació, que a aquesta

televisió hi havia massa camp, massa cuina i massa pesca, això

es va dir i està publicat. No se m’ha dit a cap moment lleva

aquests programes, diria mentides, faltaria a la veritat, ara bé,

sí que es va insinuar que trobaven que hi havia això. I jo vaig

dir que eren els programes que eren el pilar d’aquesta televisió,

perquè són uns programes que es consoliden. Jo quan un

programa, com és Uep! Com anam?, que es fa un dijous

vespre, a les nou i vint del vespre, competint amb una

Champions, competint amb Velvet, competint amb Gran

Hermano, som capaços de fer un 12% i 100.000 persones

veuen aquest programa, jo em trec el capell per Uep! Com

anam? i per la gent que consent veure’l i no veure la

Champions. Això és el que fa una televisió que cohesiona

aquestes illes, això és una bona televisió, crec jo.

Després, al Sr. David Abril li volia dir que, bé, som aquí per

fer televisió, no per fer política, la política vostès l’han de fer

i jo ho respectaré sempre, jo faig televisió, en cap cas mai no he

fet política ni ingerències polítiques, li puc garantir.

Els dibuixos animats eren en anglès perquè jo els vaig

trobar en anglès quan vaig entrar i per estricte suggeriment de

la Conselleria de Cultura em varen demanar que els volien en

català. Per tant, avui s’han començat ja a emetre en català

perquè ho hem pogut aconseguir.

Quant a les pelAlícules no és tan fàcil poder-les fer en català

perquè són a uns contractes tancats, firmats, però té un informe

la conselleria damunt la seva taula que ella dirà el que podem

fer. S’han de tornar enrere els convenis que s’han firmat? Idò,

vostès diran el que vulguin fer, ara, pensin que les pelAlícules en

català tenen tres punts més d’audiència que les pelAlícules... en

castellà, perdó, que en català, però vostès seran i decidiran el

que vulguin fer. Per tant, vostè això diu que no és una

ingerència? Per a mi és una ingerència, per una senzilla raó, la

televisió l’únic que fem en castellà són les pelAlícules, el 99%

de producció és en català, el 99%. Si per una pelAlícula que fem

en castellà això considera vostè que no és fer una televisió

pública en català, bé, és la seva opinió que la puc respectar,

però no la puc compartir.

Bé, al Sr. Jarabo, li vull dir una cosa, la televisió no és

sectària, Sr. Jarabo, no ho ha estat mai sectària, no és sectària,

si fos sectària jo no seria aquí, li puc garantir.

Després vostè ha dit que els treballadors no fan feina a gust.

Els treballadors fan feina a gust, el que passa és que cada dia

reben informacions, un dia blanc, un dia negre i estan

nerviosos, és clar que estan nerviosos. El comitè d’empresa

m’he reunit tres vegades amb ells des que es varen canviar les

eleccions per donar-los tranquilAlitat, calma i tranquilAlitat. Ahir

la consellera em va dir, transmeti als treballadors tranquilAlitat,

nosaltres no volem fer moviments, estam estudiant possibilitats,

però els mitjans cada dia diuen coses noves. És normal que els

treballadors estiguin preocupats, internalitzam, no

internalitzam, ara privatitzam... escolti, estan nerviosos, han de

comprendre per part seva que estan nerviosos, estan

intranquils...

EL SR. PRESIDENT:

No interpelAleu, per favor. 

EL SR. DIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Josep Maria

Codony i Oliver):

... estan intranquils tots, estan tots intranquils. 

Amb el tema de CBM que vostè em demanava, la pròrroga

de CBM està tot presentat a la Conselleria d’Economia, hi ha

uns terminis, s’ha d’avisar sis mesos abans, ara la tramitació a

la Conselleria d’Economia i d’aquí un mes passarà a la

Conselleria de Cultura perquè autoritzi o no autoritzi, el

conveni de CBM acaba dia 26 de febrer, però si no es firma

aviat no hi haurà temps de renovar, i tot és de CBM: cotxes,

equipament, ordinadors, tot. Per tant, no vull ni pensar que

s’aturin i es faci un contracte nou perquè el temps no basta, no

hi ha temps per fer un conveni nou. Ara, si vostès tenen la

fórmula, jo no la tenc i per als mitjans no basta el temps.

Cregui’m, el temps no basta, però bé, tot està en marxa. Per si

de cas vostès volen continuar la pròrroga d’un any tot està en

marxa, només queda un any improrrogable, és improrrogable

aquesta pròrroga. Li ho dic perquè ho sàpiguen. Moltes gràcies,

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director. Una vegada esgotat l’ordre del dia

d’avui, només queda agrair la presència del Sr. Josep Maria

Codony i Oliver, qui exerceix transitòriament les funcions de

director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

i dels càrrecs que l’han acompanyat.

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

Gràcies.
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