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Lu sesxiú s’ohre a ies deu de1 mati i vuit minutx. Presideix 
I’I, Sr. Sobreque‘s, acurnpanyat &E Vice-president, I .  Sr. Sán- 
chez i Llibre, i del Secretari, I .  Sr. Aligue‘. Assisteix EU Mesa 
I’Ofiuiai Major. 
Hi stin presents les diputuúes i els diputats I .  Sr. Castellnou, 

I .  Sr. Codina, I .  Sr. Murtinez 1’ Ibciiiez (en suhtituci6 de I’I. Sr. 
Guusuh), I. Sr. Marink, I .  Sr.  Comas (en substitucib de 2’1, Sr. 
M o h e r )  i I .  Sr. Suñer, pe l  G. p .  de Converg2ncia i Uni6; I .  Sr. 
Terradellas, I .  Sra. Torrent, I .  Sra. UtgEls, I .  Sru. Ferran, I .  Sru. 
Murrí i Conill, I .  Sr. Guitart i DomZnech i I .  SI-. Sotn, pe1 G. So- 
cialistu; i. Sr. Riera i Gassiot, pel G. p .  diniciativa per Catu- 
Eunyu; I .  Sr. ViduE-QC2uadrm, pel G.  p .  Popular; I .  Sr. Pwyo, per 
1’A. p .  d’Exquerru Republicana de Catalunyu, i I .  Sr. Lutorre, 
per /’A. 1-1. del Centre Demncrdtic i Social. 

Assisteixen en uquesta sessi6 el Director General de la Cor- 
poraciú Catulana de Radio i Televixi6, Sr. Joon Granudos, 
acompanyat del Director de Televisi6 de Catalunya, Sr. Jaume 
Fer&; del Director de les Ewlissures de la Generalitut, Sr. 
Lluís Oliva, i del Director Aújunt de les Emissores de la Gene- 
ralitat, Sr. Pere Artigas. 

Ordre dcl dia 

Punt únic: Preguntes a1 Sr. Director General de la Corpora- 
ei6 Catalana de Radio i Televisih. 

EI Sr. PRESIDENT: Bon dia, 
S’inicia la sessi6, corn sempre, donant la benvinguda als di- 

rectius de la Corporació Catalana de Rhdio i Televisió: en pri- 
mer llac al senyor Joan Granados, Director General, al senyor 
Jaume Femis, Director de TV3, al senyor Lluis Oliva, Director 
de les Emissores de la Generalitat, i al senyor Pere Artigues, 
Director Adjunt de les Emissores de la Generalitat. 

Hi ha un h i c  punt de I’orche de1 dia: preguntes formulades 
al Director General de la Corporaci6 Catalana de Rhdio i Tele- 
visió. L’orclenaci6 que han fet els serveis jurídics de la Cambra 
d6na la paraula, a través d’aquesta Presidkncia, en primer lloc, 
al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya per fer la pre- 
gunta que porta el número de registre 18283. Entenc que far& Ja 
pregunta el senyor Pueyo: té la paraula. 

Pregunta sobre la política d‘informucih 
agrdria de Iu CCRW 

EI Sr. PUEYO: Grhcies, senyor President, La nostra pregun- 
ta de la sessi6 d’avui és molt ..., 6s molt senzilla. No cal insistir 
gaire per comprendre que en els darrers dos segles, com a mi- 
nim, una s E r k ,  1111 conjunt important de transformacions políti- 
ques, econbmiques, socials i de tota mena ens han dut a viure 
en un móu que és predominantment urbh en gairebe tots els as- 
pectes -em els aspectes dernogrhfics, evidentment, els aspectes 
ideolilgics, els aspectes d’imatge, &&era, etcktera. A la vora 
d’aixb, el món rural i les seves activitats --econbmiques, so- 
cials- constitueixen sovint, nomes, m teló de fons, o una refe- 

rimcia molt llunyana, o fins i tot una referhncia relativament 
distorsionada. Aixb és el que ocorre generalment, i aixb és el 
que ocorre tmbé en general en els mitjans de difusió i, en con- 
cret, en aquest cas, en els mitjans de difusió de la Corparaci6 
Cat alana. 

Arran d’aquesta percepci6, i m a n  d’una demanda de deter- 
minades organitzacions agrkies, nosaltres voldríem preguntar 
quins s6n els eixos principals, actuals i futurs, de la politica 
d’informaci6 agriria dels mitjans de úifusi6 de la Corporaci6. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Faran les respostes, successivament, el 

senyor Jaume Femlis i després el senyor Lluís Oliva, no sense 
que abans, perb, la Mesa pregui als portaveus dels divcrsos 
grups que facin arribar les substitucions, en el cas que n’hi hagi, 
Moltes grhcies. 

Senyar Feds ,  td la paraula. 
EI Sr. DIIRECTOR DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA 

(Jaume Fernis): Bon dia, senyor President, senyores i senyors 
diputat s. 

Referent a aquesta qüestió sobre la hfomaci6 agrhia, 
doncs, he de dir que la informació té una doble presencia a 
TV3, i la política actual, doncs, cs basa en aixb. Hi ha, com el 
senyor Diputat ja deu saber, doncs, un servei d’infonnaci6 bhsi- 
ca, que s’ofereix regularment tres dies per setmana, sobre els 
preus de mercat i tota mena d’infomaci6 relativa a altres qües- 
tions d’interhs, doncs, en el món agrari, com poden ser, doncs, 
consells fitosanitaris, plagues, etcktera -no tan sols qüestions 
d’interks de l’agricultor, sin6 també, doncs, del ramader, vull 
dir, perquk és una casa, doncs, que integra aquestes dues ves- 
sants de l’activitat wonbmica; aquest servei s’ofereix tres dies a 
la setmana, COM he dit -1s dimarts, els dimecres i els dijous-, 
just abans de 1’0bertUra de l’ernissió. En el moment que tin- 
guem, doncs, en funcionament el sistema de teletext, doncs, 6s 
el prophsit, com un valor afegit, a part d’hcloure-ho abd per- 
qui5 permeti el seu acces als que no tenen descodificador, també 
tenir-ho present a traves del sistema de teletext, que vol dir que 
hi ser2 present, doncs, durant totes les hores del dia, i aquelles 
consultes, aquesta informació, es p&h consultar a l’hora que 
es vulgui, la qual cosa, en el supbsit d’una &si6 d’aquest sis- 
tema de recepci6, doncs, ser& molt més Útil per als usuaris pos- 
sibles. 

D’altra banda, els fets relacionats, doncs, amb la politica i 
activitat agrkia tenen ressb, doncs, sempre que hi ha un fet 
d’importhcia, i no tan soís ..., i el fet en simultaneitat de les 
desconnexions comarcals, que fem des de l’any passat, doncs, 
facilita, amplia les possibilitats d’accés d’aquestes informacions 
dintre dels nostres telenotícies: s’ha notat fortament la preskn- 
cia d’infomacions relatives a aquest m6n desprks d’aquestes 
desconnexions, corn dic, no tan sols per la presencia en aquests 
informatius desconnectats, que hi 6s molt especiahent, sh6 
també per@ aquestes delegacions aporten més informacib que 
abans, que en quedaven una mica rnks llunyans. 

Per tant, jo crec que entre aquestes dues activitats, una d’in- 
fomaci6 escrita d’ús mks aviat prhctic, al món agrari, ramader, 
i desprds tot aquesta preskncia de la informació, doncs, agdcola 
i ramadera, dintre dels informatius -telenoticies, sobretot-, 
doncs, queda correctament, al meu punt de veure, doncs, servit, 
aquest aspecte de la informació. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Oliva, si us plau, 
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El Sr. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENB 
RAUTAT (Lluís Oliva); Si, Bon dia, senyor President, senyo- 
res i senyors diputats, Actuafment, dins del programa 
Catalunya matí, en la seva franja de sis a set del matí, es dedi- 
quen uns minuts a recollir l’actualitat del m6n agrari i el que 
l’envolta -aixb 6s un espai diari-; aquest espai compta amb 
l’aportaci6 de tots els centres de prducció de Catalunya Rhdio 
-de Girona, Lleida i Tarragona-, aixi corn delegacions inter- 
nacionals -en aquest cas, Brussekles, que hi t6 una especial in- 
cidkncia, També en els butlletins i altres espais informatius, aixi 
corn programes, es tracten habihialment els temes, quim aquests 
són d’actualitat. 

Grhcie s. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Pueyo, per a un torn de replica, 

té la paraula. 
El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor President. Be, grhcies al 

senyor F e h s  i al senyor Oliva per la seva resposta. Efectiva- 
ment, aquest doble vessant que plantegen, el vessant thcnic i el 
vessant d’infomaci6 general, sembla.,,, sembla comte ,  6s aixi. 

De tota manera, el que voliem plantejar és que una mica, 
fins i tot, en la tradici6 de la radiodifusió autbnoma a Catalun- 
ya, que havia tingut un..., havia donat sempre un s u p r t  impor- 
tant, quantitatiu i qualitatiu, a les activitats del m6n agrari, si hi 
ha alguna previsió, tant a Televisi6 de Catalunya com a Cata- 
lunya Rhiio, d’arribar a disposar no només d’aquestes informa- 
cions de caire thcnic o no nom& d’aquesta inclusió dins de la 
infonnaci6 general, sinó d’mibar a disposar d’un programa 
monogrhfic més extens, amb una regularitat i amb un horari as- 
sequible per a la població dei m6n rural, i que tractes no única- 
nient temes ..., no tinicament ternes d’informaci6 tkcnica, o 
d’informaci6 general, sinó tamb6 aspectes que, quant a les acti- 
vitats industrials, solen tractar-se amb m6s freqiibcia: per 
exemple, temes de reconversió agrhria, temes de la implicació 
de la integració en el Mercat Comir, etcktera, etcEtera. 

Aquesta 6s una remarca, és un comentari, és UR suggeriment 
que a nosaltres ens ha arribat per diversos conductes, i que 
aprofitem l’avinentesa de la pregunta per traslladar a la direcció 
de la Corporació. 

Moltes grhcies, 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies. Senyor Ferrds, senyor Oliva ... 

El senyor Femis té la paraula. 

respecte a les nostres previsions, doncs, a part que la previsió 
d’estendre-ho a altres centres comarcals, com he dit abans, que 
havien suposat un important increment, el suposarh també e11 el 
futur en aquest b b i t ,  doncs, no teniem previst un programa 
com el que ei senyor Diputat suggereix, perb recullo aquest 
suggeriment, doncs, per tenir-lo molt en compte en les previ- 
sions i projectes de futur. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. La pregunta que s e  
gueix 6s la 18430.5, del Grup de Convergkncia i Unió. Fa& la 
pregunta el senyor Codina: té la paraula. 

~i SL DIRECTOR DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA: sí, 

Pregunta sobre la influ2nciu de las 
televisions privades en I’audi2ncia 

de Televisi6 de Catalunya 

El Sr, CODINA: Grhcies, senyor President. Després de, ja 
practicament, la posada en marxa de les televisions privades 

que al seu dia el Govern va autoritzar, llevat encara de la terce- 
ra i darrera, es pot imaginar que al mercat televisiu, pel que fa a 
i’audikncia, doncs, hi ha hagut un repartiment, se suposa, de la 
gent que fins &a, doncs, estava concentrat mirant els dos canals 
de Televisi6 Espanyola o els dos canals de la Corporaci6 Cata- 
lana de Rhdio i Televisió. A nosaltres ens agradaria conkim, 
d’una forma ... -i li faig molt directament i molt concreta- 
ment-, de quina manera, des de la Corporaci6, es veu que pot 
haver influit l’aparició d’aquestes noves televisions pel que fa a 
I’audjkncia, fins ara, de TV3 -tant de TV3 com del Canal 33, 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Jaume F e d s ,  
El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: B6, 

abans d’entrar en aquestes consideracions ... Bé, pel que fa refe- 
rkncia a la modificaci6 de l’audihcia, 6s evident que el naixe- 
ment de televisions privades, dintre d’un mercat que és el 
consum de (<televid&ncian, que esta limitat i que no augmenta 
pel fet d’haver-hi mes televisions, requereix una reubicaci6 dels 
telespectadors, a base de retriar les seves preferkncies i resituar- 
se, doncs, dintre d’una certa fidelitat setmanal, perque els pro- 
grames tenen aquesta cadbcia, i aixb, doncs, ha modificat 
l’espectre de repartiment, o l’espectre de les quotes de mercat, 
que en <<televid&ncia>> teníem, doncs, el mes de novembre de 
I’any passat respecte a ara. 

Per aquesta qiiesti6, és molt important, doncs, que els estudis 
d’audikncia siguin, primer, correctes, que estiguin perfectament 
consensuats respecte a la seva base d’informació i les seves tkc- 
niques utilitzades, i, despres, que la &€usi6 d’informació res- 
pecte a aquest concepte sigui tractada amb molta serietat i amb 
profunds coneixements del que s’esth manegant. Per@ darre- 
rament s’han observat ..., han aparegut informacions, en mitjans 
de comunicació, en la premsa escrita, on realment es maneja- 
ven dades que eren certes -a part de qüestions de qualitat 
d’aquesta informaciii, que no.. a , que ara hi entro-, perb que, 
en canvi, estaven manejades, barrejant-les amb un ..., d’una for- 
ma que donaven -fent, intentant fer una interpretaci6 superfi- 
cial- una visió molt equivocada del que era la realitat. 

Concretament, doncs, el fet de ..., en un univers de Ia ciutat 
de Madrid i la ciutat de Barcelona, que ja tenen poblacions di- 
ferents, considerar-Io en el seu conjunt i després analitzar I’ilu- 
diencia que t6 TV3, els espectadors de TV3, per exemple, 
dintre d’aquest univers, el qual no és comil a totes les televi- 
sions, doncs, és un fet que pot dunar interpretacions, vistes 
d’una fama superficial, com he dit ara, molt equivocades. Per 
tant, doncs, el propbsit nostse és continuar treballant, doncs, 
perquk aixb no succeeixi, des d’un punt de vista d’hformaci6 
més correcta, i propociant sistemes dc control d’audihcia més 
consensuats i que tinguin un control de qualitat m6s estricte. 

Com he dit abans, els programes no s’amplien -vull dir, la 
<<televid&ncia>> no s’amplia-; m6s aviat la tendhncia, molt len- 
tament, a pai‘sos on j a  porten un temps amb molta multiplicitat 
de programes i de televisi6 prlvada, ha reduyt la &levid&ncia>> 
global, molt lentament, i aixb, doncs, fa una reestructuraci6. Si, 
a m@s a més, hi ha alguns dies de la setmana on programes im- 
portants, COM és el fet del programa de cinema que tenia TV3 
els dimecres, coincideix amb l’emplaqament en aquella mateixa 
hora d ’ d t m  dues pef*lícules de les televisions privades, que 
també és una tkcnica bastant habitual, de fer coincidir progra- 
mes amb els altres, doncs, aixb s’ha de notar: no pot ser que hi 
hagi els mateixos espectadors a Cinema 3 abans que ara. 



2986 DIARI DE SESSIONS J C - Ndm. 148 / 24 de maig dc 1990 / COMES16 DE CONTROL DE LA CCRTV 

De totes maneres, doncs, ja dic, en aquest marc rígid que 
representa el que els telespectadors catalans. .. 

El Sr. PRESJDENT: Perdoni, senyor: Fernís. At5s que 4 i s -  
culpi que l’hagi tallat, perd ho he fet amb consentiment del scu 
Director General, oi?-, at&s que ha arribat e3 senyor Ignasi 
Riera, que havia de formu’tar la pregunta que s’adequa a la res- 
posta que vostk esth fent, i cn benefici de vost2, que no hagi de 
repetir en dues ocasions la mateixa resposta, si a vostk no li sap 
greu donaríem la paraula al senyor Riera perqui: fes la pregunta, 
la qua1 cosa potser permetria que vost5 contestbs de cop, i no 
hauria de repetir en dues ocasions el que cm temo que sigui la 
matiteka explicaci6. 

El Sr. DIRECrOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: 
Moltes gricies. 

El Sr. PRESZDENT: Hi esth d’acord? 
EI 5r. DIRECTOR DE ~ L E V I S I ~  DE CATAIJJNYA: 

Moltcs gchcies. 

interrupció. 
El Sr. PRJ3SIDENT: Moltes @cies, i prego que disculpi la 

Senyor Riera, té la paraula. 

Pregunta sobre les repercussions de les 
televisions privades en E’u ud2n cia 

i la prugrumacid de TV.3 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor President. De to- 
ta manera, jo ja assumia la culpa del rneu retard, i, per tant, j a  
donava per ben formulada la pregunta. 

Sembla que el terna, dc tota manera, pel que he sentit que 
deia el senyor Femís, el plantejament 6s obvi: és a dir, hi ha un 
nombre limitat de gent que pot accedir a la televisi6 -perque 
encara no s’ha descobert la possibilitat de vewe simulthniament 
cinc o sis canals-; aleshores, suposem que el fet de televisions 
privades que, en algun cas --sobretot pel que fa a qiiilestions de 
pcl*lícules-, crec que aporten una oferta relativament interes- 
sant, creiem que aixb pot haver influ’it en l’audihcia i, indirec- 
tament -i aixb ja va ser formulat per un altre grup en uila altra 
compareixenqa del Director General de la Corporació Catdana 
de Rhdio i Televisi&--, Eamb6 en l’oferta a professionals de 
TV3, que deuen haver estat solkitats, o poden ser sollicitats, 
per altres cadenes de rhdb  i televisió de tipus privat. 

Aleshores, senzillament, la pregunta cm pensa que nomes és 
aixb, és,,., vist que ..., vist que la posada en mama de les televi- 
sions privades pot haver influit en l’audikncia i en la programa- 
ció dc TV3, la pregunta em penso que és bbvia: quines 
repcrcussions ha tingut aquesta posada en marxa de les televi- 
sions privades en l’audihncia i en la programació de TV3? 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies. Havent-se incorporat 
tambe a la Comissi6 el senyar Aleix Vidal-Quadras, el qual t6 
una pregunta que, a criteri de la Mesa, i dels mateixos directius 
de la Corporació que l’hm de contestar, aniria bé que es formu- 
16s ara per poder tenir la resposta conjunta, dono la paraula al 
senyor Aleix Vidal-Quadra s, 

Preguntcl sobre possibles memres per a evitar e2 
descens d’audiknciu de ‘W3 i el Canal 33 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Si, @cies, senyor President. 
Senyor Director General, darrerament s’han fet públics alguns 

estudis que indicaven un possible descens significatiu d’audihn- 
cia per part de TV3 i una audibncia realment molt decebedora 
per part del Canal 33. 

Davant d’aquestes dades que s’han fet públiques, al nostre 
Grup li agradaria saber quina avaluació ha fet la Direccia Gene- 
ral de la Corporació d’aquests estudis i, en cas que tinguin, real- 
ment, una certa base real, quines mesures té previstes per tal 
d’evitar el deteriorament dels nivells d’audiencia dc la televisió 
catalana. Moltes grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Senyor Jaume Femis, 
suposo que no li sers difícil, atesa la seva experihcia, repren- 
dre el fil del que ja estava explicant anteriorment. Té la paraula. 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: Sí, 
moltes grhcies. NQ tan sols reprendre ... Jo potser preferiria tor- 
nar més enrem, donat que la qüesti6 plantejada pel senyor Vi- 
&&Quadras, doncs, era la que havia exposat inicialment, 
precisament, en la primera pregunta plantejada. 

Respccte a aquesta infomaci6 donada sobre l’impmtant des- 
cens d’audikncia de TV3, doncs, vull fer xeferhcis a dues 
qüestions. La primera és que, actualment, es etroben ..., tenim en 
el mercat diversos sistemes d’audihncia, dels quals no tots te- 
nen el mateix nivell de control de qualitat -i nosdtltres insistim 
en la necessitat de consensuar un sistema, amb l’accés de tots 
els interessats en aquesta qüestió a i  seu control de qualitat-, i 
aixb pot donar, per tant, en molts moments, doncs, in€ormació 
diversa d’una mateixa cosa; si, a mes a més, hi afegim el fet 
que aquesta informacid es pot manejar i tractar de forma &fe- 
rent, i moltes vegades no amb un estricte coneixement del que 
s’esth treballant, del que s’esth dient, doncs, pot portar, encara 
mQ, a situacions d’informació errbnia, o de P~OVOCX molt fi- 
cilment confusió en el que la rep. 

Concretament, deia abans que donar informació de l’auclien- 
cia de TV3 corn a percentatge d’un univers que 6s la ciutat de 
Madrid i la ciutat de Barcelona -que la ciutat de Madrid, 
doncs, té més habitants que Ja ciutat de Barcelona i, a mes a 
més, doncs, no tenen, els espectadors de Madrid, doncs, la pos- 
sibilitat de veure la programació de TV3-, bbviament, doncs, 
el percentatge d’audikncia que doni de TV3 respecte a aquest 
conjunt dóna una informació absolutament equivocada, que dó- 
na grans confusions. Bs a dir, pot ser, en aquesta informació 
que es va donar en un mitjll de cornunicaci6 de premsa escrita, 
doncs, que l’audihcia en percentatge, vista d’aquesta manera, 
sigui superior la de Telemadrid que la de W 3  i, en canvi, no 
ser certa des del punt de vista del seu mercat particular de cada 
un, quant a percentatge. Perque en aqueila informaci6 es dona- 
va sobre l’univers de les dues ciutats, sense tenir en compte 
l’audikncia que tenen a cada una de les zones: donar l’audibcia 
que t6 TV3 dintre de la poblaci6 ..., del percentatge de pobIaci6 
de tot Espanya, evidentment que és un fet molt poc significatiu, 
que ens d6na un hdex important o interessant, tret que sigui 
per saber quina quota de mercat publicitari, respecte a les ven- 
des de tot Espanya, hi pugui haver en aquest domini del sector 
de fa publicitat per televisl6. 

Per tant, doncs, és una qiiesti6 molt important: primer, les 
fonts de la informació, i, segon, la forma com estan tractades. 

Respecte a la concreta resposta --si és cert o no és cert, i 
quines mesures es poden fer-, la primera cosa ..., diré que la 
nostra informació 6s aquella.. ., tractant-la d’una foma objecti- 
va i no com estava manejada, doncs, no 6s certa; que hi havia 
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confusions quant a confondre el que 6s audihcia i el que 6s 
participaci6 a la quota del mercat, que s6n dues coses absoluta- 
ment diferents, que 110 es p r i m  confondre en cap moment. 

Respecte als efectes que ha tingut l’aparici6 de la televisió 
privada, com he dit abans, doncs, el telespectador catal8 consu- 
meix tres hores i quart de mitjana diaria de televisió, i aquest 
ens l’hem de repartir entre tots; si, a més a més, reparteixo amb 
programes de més ac i l  penetraci6 i d’audihcia més genhica i 
universal, com és el cinema, coincidim fent les tres la peklícula 
a Ea mateixa hora, doncs, evidentment, tamb6 ens l’hem de re- 
partir més, perque no se segmentar& l’audibcia en funció de les 
afinitats als diferents tipus de programes, 

Perb quina ha estat, en realitat, doncs, aquesta.,,, els efectes 
d’aixb. Segons les nostres dades, que tenim contrastades amb 
sistemes de ..., fent estudis woincidentalw sovint, puc dir que el 
novembre de1 89 TV3 tenia una audihncia acumulada --després 
especificar6 altres tipus de mesures, perquk cada una té la seva 
significaci& del 76% de la poblaci6 de Catalunya. Vol dir 
que durant la setmama, doncs, veien TV3, com a m’nim un 
quart d’haxa al dia, que és la mesura que es fil servir, 3.800.000 
habitants majors de quinze anys. L’abril del 90, que ha passat 
en aquest mateix nivell, amb aquesta mateixa mesura? Doncs, 
són 3,600,000 habitants de més de quinze anys; vull dir que 
hern perdut 2U0,Oa) telespectadors durant la setmana, eh?, de 
gent que durant la setmana ens veia en algun moment i ara 
aquests no ens veuen. 

Mirem una altra dirnensi6, una altra mesura, que és el share, 
o la participació, la quota en el mercat de tot el conjunt, que 6s 
la, potser, mds interessant, perquk integra no tan sols la quanti- 
tat de temps que et veuen, sin6 ..., i, a més, queda inflult, també, 
pel fet que uns emeten més hores que els altres - 4 s  a dir que 
una televisi6 que emet més hores t6 més possibilitats de tenir 
mks quota de mercat o de share; nosaltres, en aquest cas, esta- 
riem en desavantatge, en aquesta mesura que diré ara, respecte 
a Antena 3 i respecte a Televisi6 Espanyola, que emet moltes 
més hores qne nosaltres, 

En aquest cas, doncs, s’ha passat, des del mes de novembre 
del 89, que Televisi6 Espanyola, entre els seus dos c,?nals, tenia 
un 68%, ha passat, a les tiltimes dades que tenim disponibles, al 
49% --al 49%: del 68 al 49, entre els dos canals-, i nosaltres, 
entre els dos nostres canals, hern passat, en aquest mateix perí* 
de, de tenir un 32 a tenir un 29%, de mercat, i aixb, doncs, 6s 
una pkdua de 3 punts, que 6s p c ,  que 6s menys del que nosal- 
tres esperem -nosaltres creiem que serh m&-, i ha estat mCs, 
en uns mesos, unes setmanes canteriors, la quaI cosa també és 
especialment significativa; o sigui, hem passat setmanes del 
mes de mar? on aquesta baixada, doncs, havia arribat a ser de 6 
punts, perque haviem baixat al 2696, i durant les Últimes dades 
del mes d’abril les hem recuperades fins d 29: marca una os- 
cil.laci6 i una tendhcia, lleugera tendhncia de recuperació, que, 
de totes maneres, doncs, est& per sobre de les nostres expectati- 
ves, en la distribucid del mercat actual. 

Pel que fa a i’audhcia del Canal 33, doncs, vull recordar 
que el Canal 33 va ser creat per omplir, doncs, uns forats, o uns 
dkficits, en la programació de TV3, precisament de programes 
de poca audihncia, m6s afectats, encara, si se superposa aquest 
naixement d fet que apareixen dues televisions noves, privades, 
amb una tendkncia a fer programes de prophsit rnbs genkric i 
d’abastar, doncs, e1 més ampli sector de la població. La realitat, 

doncs, 6s que, aproximadament, el share, la participaci6 en el 
mercat del Canal 33, de tot el conjunt, 6s del 2%; vull dir que, 
amb tot el pastís d’impactes de la televisid, que aixb coincideix 
en tota una s&mana, doncs, el Canal 33 se n’emporta un 2%. 
Per ordre creixent, després vindria Antena 3, que s’einporta un 
4%; despres hi hauria Tek 5 ,  amb un 18%; desprks vindria 
TV3, amb un 27%..,, no, prhviament, abans vindria TV2 
--exactament no tinc la dada-, despres TV3, i desprds TVI, 
que, aproximadament, doncs, actualment aquesta situació seria 
un 36%, O sigui, el rbquing de les Últimes dades de qub es dis- 
posa, corn a mercat, del conjunt, participaci6 en el mercat, seria 
el següent: TV1,36%, en aquests moments; TV3,27%; Tele 5, 
18%; TV2, el 13%; 4% Antena 3 i 2% el Canal 33. S6n les tiki- 
mes dades de repartiment d’aquest mercat. 

Com deia abans, el Canal 33, doncs, té aquesta audihncia, 
que 6s un noranta ..., per tant, una mitjana ... No, aixb IIQ es 
pot ..., aquest 2% no es pot donar en mitjana, evidentment, per- 
quk 6s del conjunt de tot el mercat i de totes les dades ctimpac- 
tades)>, L’audihcia mitjana 6s de prop del 4%, que vol dir 
que ... un 4%, doncs, s6n uns 180.000 espectadors, i a l p s  
d’aquests 180.000, uns 40 o 50.000, s6n telespectadors que no 
veuen gens, durant la setmana, TV3; és it dir que és un..,, real- 
ment, un percentatge d’espectadors afegits als de TV3. 

Malgrat tota aquesta situaci6, els programes, malts progra- 
mes de prima tirne, de la millor hora, després de l’informatiu 
vespre, doncs, estan per sobre de les altres cadenes en aquell 
moment; concretament, em referir6 al Tele migdia, Tele vespre, 
Tres pics i repicó, J!+U vidu en un xip, 30 minuts, Com a cusu, 
Filiprim, i les peIJicdes, en funció de les que s6n: hi ha dies 
que,,., el dia de I’Indiunla Jones estem al número 1, no tan sols 
en aquella hora, sin6 de tots els programes més vistos durant la 
setmana. És evident. 

Res més, 
El Sr. PRESIDENT: Gdcies, El senyor Granados, crec que 

vol afegir alguna cosa, Té la paraula. 
El Sr. DIE2ECTOR G E N E W  DE LA CORPORACId CA- 

TALANA DE R b I O  I TELEVISI6 (Joan Granados): No, 
despres d’aquestes dades concretes que ha donat ei senyor Fe- 
As, jo voldria fer una consideració que em sembla important. 
Nosaltres, com a televisi6 ptiblica, hem de defensar eis interes- 
sos de la televisió p~blica i, naturalment, hern de lluitar per 
I’audihcia, perb hem de ser conscients que els objectius de la teIe- 
visi6 pública i els objectius de la televisi6 privada s6n diferents. I 
jo els demano tambk, senyors diputats, que vosth en siguin cons- 
cients i ens ajudin, diguem, en aquesta ..., en aquesta lfnia, no? 

Jo entenc que no ens podem posar nerviosos si en un mo- 
ment determinat veiem que l’audikncia de la televisi6 priblica 
en general perd una miqueta. N~sdtres hem de tenir uns limits: 
no podem fer ni la televisi6 pornogrhfica, ni la televisi6 4- 
Suem- barroera, ni ..., ni traspassar uns limits, de dir mosai- 
tres, doncs, per l’audihcia, el que sigui)>. Jo crec que come- 
tríem un error, 

La televisió privada arribah a uns llocs als quals nosaltres, 
per respecte als objectius que tenim, no hi podem arribar, i no- 
saltres tenim el nostre camp i eIls tenen el seu. Vol dir que 
aquesta considera& em sembla que 6s molt: important: I’objec- 
tiu de la televisió p6bíica és un objectiu de servei, i hi ha limits 
que nosaltres no podem traspassar. 

Res m6s. Nomes aquesta petita consideraci6. 
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El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Per a un torn de rkplica, 
té la paraula cl senyor Codina. 

El Sr. CODINA: Grhcies, senyor President, I, si m’ho per- 
met, també, per economia, introduiré un nou element que, si en 
la &plica .--o en la contrarEplica, millor dit- el senyor Direc- 
tor vol aclarir-me-la, estalviariem una nova intervenció del nos- 
tre Gmp. 

Pel que fa a la intervenció que ha fet fins ara el  senyor 
Fernis, i finalment el senyor Granados, jo  destacaria el proble- 
ma que suposo que planeja al damunt de la preocupació de tots 
els diputats d’aquesta Cambra -i aquí ha estat una vegada 1116s 
reconegut-: és la fiabilitat dels estudis d’audihcia, Aquest és 
un tema que fa molt de temps que venim demanant, que vostk 
avui, una vegada més, ens ha explicat que és molt difícil, per5 
que ara per ara encara no hi ha un acord entrc tots els mitjans 
perquh sigui una única i exclusiva font la que dictamini, a par- 
tir, doncs, de la garantia que sigui la més fiable, els estudis 
d’rludikncia, I aixb fd que a vegades les audihncies estudiades 
per un element o per un altre, doncs, puguin ser equivocades; 
senzillament, que no puguin ser les mateixes. I, per tant, la me- 
sura amb quE es rcsolen unes i altres, doncs, no sigui del tot fia- 
ble. Aixh ens preocupa, i segurament vostk no podra aportar res 
de nou perqui: ja ho ha dit. 

Pel que fa al repartiment de l’audihcia, sembla obvi; 6s a 
dir, aixb ho hem dit moltes vegades, aquest 6s un poble que 
soni els que SOM, i a mesura que hi hagi m6s emissions televisi- 
ves, doncs, s’haurk de repartir el pastís; aixb 6s evident. Aixb 
ens obligar&, malgrat l’últirna intervenció del senyor Granados, 
obIigah la televisi6 pública a fer un gran esforq perque pugui 
mantenir el mjxim que pugui d’aquesta audikncia. hs a dir, és 
cert, i en th  el nostre Grup que és cert, que no es podrh compe- 
tir, en certs moments, amb les empreses privades, per?, si que 
ens obligarh, cn tant que públiques, doncs, a fer l’esforq que 
calgui per mantenir els nivefls d’audikncia, si més no els que hi 
havia fins ara, i més enNh encaria, doncs, intentar superar-10s. I 
aixb ho lligaria, senyor President, si em permet, -i amb aixb 
estalviaria una altra intervenci- amb el terna de la publicitat, 
que 6s una pregunta que no ha estat acumulada -jo diria- 
pels serveis juridics tle la Cambra, doncs, perque no han detec- 
tat I’esperit que hi havia en aquesta pregunta, perb si em per- 
met, jo ... 

Ei Sr. PRESIDENT: Quina pregunta és, si us plau ... 
El Sr. CODINA: Concretament, la nirmero 9. 
El Sr. PRESIDENT: La n6rnero 9. 
EI Sr. CQDPNA: És a dir, vejam, no 6s h i t  només d’una 

pregunta en aquesta Comissió, sin6 jo diria que 6s una mica la 
segona part del que va ser el debat de Pressupostos en aquesta 
Cambra, fa molt pocs dies. 

Nosaltres sostenim que el fet que, segons el Projecte de 
Pressupost enviat per la Corporaci6 al Govern i desprgs al Par- 
lament, la publicitat, els ingressos per publicitat creixin, ha 
d’estw forgosament, intimament lligat a la capacitat de mante- 
nir l’audikncia o d’augmentitr-la; perque semblaria absurd que 
la gent s’anunciés en un canal que, tebricament, doncs, cada ve- 
gada hi hagu6s menys audibcia; semblarla absurd. 

Per tant, si és cert, i n’estern convenguts, i aixi jo  mateix, en 
liom del Grup ho vaig deknsar, que les previsions de publicitat 
per a Televisi6 de Catalunya en general, doncs, són les són, ha 
dc comportar, hawh de comportar un manteniment o un creixe- 

ment de l’audihcia; aquesta 6s la nostra interpretació. I, per 
tant, corn que nom& es una interpreta&, mes que una pregun- 
ta, rn*hhe permi%, senyor President, de fer aquesta introducci6, 
perquh així estalviarem, deprés, de fer-ne una puntual. 

Grbcies. 
EI Sr. PRFSIDENT: Moltes grhcies. Te ara la paraula, per a 

un torn de replica, el senyor Riera. 
Ef. Sr. R E R A  I GASSIOT: Sí, &cies, senyor President, En 

primer lloc, per aclarir que, si formulem aquesta pregunta, Cs 
tambb, senyor Granados, prquk ens preocupa la televisi6 pÚ- 
hlica, i justament creiem que el terna 6s important, no solament 
pel tema del catals, que ens ha preocupat en moltes altres pre- 
guntes anteriors i abans de l’arribada de les televisions priva- 
des, sin6 senzillament pel carhcter de televisi6 p6blÍca i 
l’especificitat que una televisió pública tincirh sempre i que no 
tindran mai les televisions privades. 

Quant al tema dels índexs d’audikncia, no ho s6, perque aixb 
no ho sé; per6 em penso que en aquests moments Antena 3 i 
Telecinco no es veuen encara a tot el territori nacional catalh. 
No ho sé, perb vol dir que aixb pociria indicar que, al moment 
que es veiessin, els hndexs d’audibncia podrien ser més grans. 
Consti que si en part vaig formular la pregunta 6s perque jo sí 
que he notat a casa, a través de les filles, que l’audihncia de Te- 
lecinco, sobretot a traves de les peklícules, incrementava molt i 
tapava altres audihncies d’ altres programes. 

Be, hi ha un altre fet clar: ara que els nous pressupostos ho 
permetran, i malgrat les nostres emenes, es fa més urgent, em 
penso, tant l’increment de programació del Canal 33, com Ia se- 
va extensió efectiva a tot el territori nacional, per¶& aquesta si 
que seria una mesura d’ampliar audihcia de televisió p6blica 
catalana. I aleshores, i aixb ho anava a dir gaireb6 fraternal- 
ment, nosaltres procurarem invocar tots els sants que encara ens 
escoltin per aconseguir que hi hagi injeccions de creativitat pro- 
gramadora en aquesta nova etapa de TV3 i justament en el tema 
que 6s el tema estrella per a una televisió pública, que són els 
informatius. Creiem, honestament i sense crítiques a ningú en 
directe, que s i  que seria important poder estudiar la manera de 
refundar els informatius de TV3 i refundar-los en aquesta fun- 
ci6 de televisió priblica i amb totes aquelles caractedstiques 
fundacionals de TV3, 

Al marge d’aixb, hi ha un terna, que no té res a veure amb 
televisió, que és WI tema d’acció indirecta en el m6n de la h- 
dcstria cultural, perb que em penso que ens l’haurem de plante- 
jar tamW per les repercussions que acaba tenint en l’audibcia 
de televisi6, que és tot d tema del m6n del vl‘deo en catalh. Pe- 
rb, ho repeteixo, aquest no és un terna objecte d’aquesta Comis- 
si6, per& que, en tot cas, dic que, quan ho plantegem a travks de 
la Comissió de Cultura, ser$ també vinculat a aquesta pseocu- 
p i 6  d’augmentar allb que, en la practica, es converteix e11 
oferta de petita pantalla, que en un cas es televisiva i en un cas, 
digrr6ssirn, de video, per part dels espectadors de Catalunya. 

Gdcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, Té la paraula el senyor 

Fenús, per contestar ..., perd6, abans encara, per a un tom de &- 
plica, el senyor Aleix Vidal-Quahas. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Sí, grhcies, senyar President. S í ,  
6s ben conegut que l’elaboració d’estadistigues sempre té un 
marge de variabilitat i subjectivitat que pot donar lloc a diferh- 
cies com les que hi ha entre les dades que van apahixer en al- 
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gun niitjh escrit de commicaci6 i les que ha donat el Director 
General de TV3. 

En qudswol cas, el que sí que és cert 6s que hi ha un impac- 
te, registrat objectivament, a causa de l’aparició de les televi- 
sions privades, que ha provocat un descens d’audikncia en les 
televisions públiques i, en particular, a la televisió priblica ca- 
talana, 

EL nostre Grup comparteix la filosofia que ha exposat el Di- 
rector General de la Corporaci6, que una televisi6 pdblica no té 
per que fxncionar d’acard amb els mateixos criteris que una te- 
íevisió privada, i que t6 un carhcter de servei piiblic que deter- 
mina la seva programació i la seva actuaci6. Perb, en qualsevol 
cas, tamM forma part d’aquest servei, quan s’ha de competir 
amb televisions privades, fer un esfoq molt especial d’imagina- 
ció, de creativitat per afrontar aquest repte de la televisió priva- 
da; per¶& si aquest repte es perdés o aquesta batalla es perdés, 
deshores aquest servei p~bfic no es podria donar en les con& 
cims requerides. I, per exemple, p e r  posar alguns exem- 
ples-, el Canal 33 repeteix el Telenoticies de TV3; es podria 
fer un esforg perquk el Canat 33 tingués el seu propi noticiari. 

Les televisions públiques catalmes, TV3 i Canal 33, acaben 
la seva pragramaci6 a la nit abans que les altres televisions. Ara 
ve l’estiu, que la gent a la nit té tendhcia a mirar la televisió 
fins mes tard; jo crec que, en aquest sentit, tamóé es podria fer 
un esfoq per perllongar a la nit la programació. I aixa, deixant 
de banda tota la qiiesti6 generai de la programació en si, en que 
s’hauria de fer un esfors malt especial per afrontar el repte de 
les televisions privades. 

Nosaltres estem d’acord que la televisió p6blica és una cosa, 
la privada és una altra, que poden tenir diferents filosofies d’ac- 
tuació; perb tamE estem d’acord -perqu& li hem sentit, al Di- 
rector General de la Corporacid, i el ~ Q S ~ E  Grup compateix 
plenament aquest punt de vista- que la televisi6 catalana va 
néixer i intenta funcionar amb criteris de competitivitat i amb 
critreris d’agilitat, i de ser econbmicament rendible. 6 s  a dir, 
que no es vol refugiar en el fet que és una televisi6 pcíbIica, que 
sempre te al darrere el Pressupost, sin6 que sempre ha tingut una 
vocaci6 especial de ser compitiva i econbmicament rendible. 

I per aixb, és per aixb que hem manifestat, amb ?mim cons- 
tructiu, la preocupació per aquestes dades d’audikncia, i enco- 
ratgem a la Direcció General de la Corporaci6, i tambk de la 
televisi6 catalana, perque endeguin una skrie de mesures per 
poder corregir aquesta tendhcia preocupant d’audikncia. 

Gracies, senyor President, 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Ara si, 

té la paraula el senyor Jaume Fernjs, 
El Sr. DmCTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: 

Senyores i senyors diputats, senyor President. Bé, intentaré res- 
pondre al m M m  de coses que s’han plantejat en aquesta ronda. 

La primera, referent a consensua un sistema de control 
d’audikncia. La Federaci6 de Televisions Autanbmiques est& 
endegant un procés per@ aixb sigui aixf,  amb aftres televi- 
sions, convidant agkncies, convidant ... , anunciant a les televi- 
sions públiques i televisions privades, doncs, per aconseguir 
que aixb es faci d’aquesta manera. Els seus resultats els veurem 
en els breus prbxims mesos. 

Pel que farem en fumi6 d’aquesta nova situaci6 ... La prim& 
ra cosa, doncs, és estar molt atents i observar les situacions ac- 
tuals, les estrathgies de cada un dels canals, que és eI que estem 

fent amb molta atenció actualment, i resistir al mkim possible, 
Creiem que, malgrat tot, doncs, reduirem -&b és, creiem, 
inevi tab le  la nostra quota de mercat que teníem abans que 
apareguessin les televisions privades, que era un 32%; que bai- 
xarem. I si ens quedéssim al voltant del que estem ara, doncs, 
estaiem molt satisfets, fins i tot una mica inferior, a l  voltant del 
25-26% de quota. 

Respecte a la publicitat, i aixb, doncs, 6s ja donant respusta a 
una altra pregunta -que ja  ha manifestat el senyor Codina l’h- 
te& d’appar-la-, doncs, dir que, malgrat que havíem fet 
una previsió d’un augment del 20%, i que no tot era canseqiihn- 
cia d’augmentar preus --que també augmentar preus, doms, 
seria insostenible si baixava l’audi$ncia-, doncs, els objectius 
el mes de maig, 6s a dir, d que ja  tenim previst facturar fins a 
final de l’any, es compleixen perfectament els que tenim; no 
tan sols es compleixen, sin6 que molt Ueugerament, vull dir, 
amb una tendhcia que no 6s massa significativa, eis superem 
en aquests moments. Aixb, malgrat que hem baixat audihcia i 
que les aghncies ho saben. Perque tamb6 es produeix que en els 
mercats de publicitat, quan hi ha molta més oferta, el pastís 
-que 6s el que es diu nomaiment- publicitari augmenta lleu- 
gerament; en quina dimensib? És el que observarem, doncs, 
analitzant a la fi d’aquest any, doncs, el panorama amb més 
perspectiva. Perb augmentah, i si la baixa d’audihncia est& d 
voltant de la que ara tenim, doncs, nu creiem que ens pugui 
afectar en les nostres previsions de mantenir els nostres objec- 
tius d’ingressos publicitaris. 

Respecte a aquesta qüesti6, que tambC encadena una mica 
amb el que ha manifestat el senyor Vidal-Quadras, que tenim 
objectius de ser competitius, Sí que tenim l’objectiu de ser 
competitius, perb no per ser econbmicament rendibles, fona- 
mentalment. Aixb ho hem manifestat moltes vegades, L’objec- 
tiu de la competitivitat 6s per aconseguir el m k i m  d’audihncia, 
no perquk sigui rendible. Si aixb és possible, i que és una con- 
seqiihcia..,, doncs, magnffic, és una conseqühcia, perb no ho 
és per sobre de tot, eh? Farem els programes que tinguin la.,,, 
que compleixin al mhxim, doncs, els objectius en general de pe- 
netració, des del punt de vista de la llengua, que t% el primer 
principi, doncs, dels objectius de T V J  i complementarem amb 
programaci6, doncs, específica, destinada a minories i altres 
grups de la societat catalana, doncs, que no seran gens competi- 
tius des del punt de vista d’ingressos i d’audihcia en valors ab- 
soluts, perb sí de servei. 

Respecte a per quk repetició al Canal 33,,, ‘Em sembla que 
vaig anunciar, i si no, doncs, aunciarlro, que tenim el propbsit 
de tenir un telenoticies, un informatiu específic per aI Canal 33. 
No sé si ho engegarem a la tardor -crec que no- ,  perb sí que 
tenim els propbsits molt ferms de, el mes de gener, com a molt 
tard, haver iniciat aquest informatiu diferenciat, que tindrh un 
carhcter, a mks, diferent dels altres tres informatius que aril te- 
nim a TV3. Ha de tenir un carihcter absolutament diferent, rn& 
d’acorcl amb Ia cadena QII esta inserit, perquh les cadenes i el 
Canal 33, mdgrat que tingui ..., no tingui l’aspiració, doncs, de 
ser, a nivell d’audikncia, d’aconseguir quotes semblants aIs al- 
tres canals, te el propbsit de tenir, doncs, una fidelitat d’audih- 
cia en funció dels seus continguts, perque es marca com a 
referkncia en acudir a l’oferta que fa et Canal 33. 

Respecte al final de l’ehssi6, si que tenim previst, a l’esúu, 
fer-la una mica mds tard. NQ obstant aixb, aixb representa un 
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esforq econbmic important durant la temporada normal, els tres 
trimestres normals, no estiuencs i de vacances, perquh el cost 
de la programació aproximadament és e1 mateix en una hora 
que en l’altra, i la ctelevidhcia>) a les dotze de la nit, doncs, 
cau -des de les onze (z les dotze de la nit-, cau en picat dc ser 
el 60% de la població a ser el 10%, el 5 o el 6% de la població. 
l?s molt difícil. Reconec que l’efecte que fa quan es fa el que 
ara es diu zapping, Canar controlant tots els canals, <<pam- 
pam>>, i veure que a TV3 i al Canal 33 ja surt el <<fregit>>, doncs 
no 6s una bona imatge, i tenim el propbsit de, suaument, corre- 
gir una mica aquest efecte, que pot produir una certa sinergia en 
altres moments del dia, per creure que és un canal que no 6s 
present, que no és tan present a Ies diferents hores del dia. 

1 respecte a la imaginació i als esforgos que farem per millo- 
rar la situaci6 o m6s, sobretot, hi insisteixo, resistir la situació 
actual -que em sentiria molt satisfet si ho pogubssim aconse- 
guir-, doncs, ho veurem en les prhxirnes presentacions de la 
programació, perquk hi cstem trebaflyt molt seriosament i hi 
treballarem m6s l’any que ve, en fiinci6 de l’experihcia i d’ha- 
ver analitzat més estrictament les estratkgies i característiques 
de les diferents cadenes, per6 en la presentaci6 que la setmana. 
que ve farem de la progrmaci6 de l’estiu, es podrii veure una 
difcrkncia -crec- substancial respecte a la que vam poder fer 
l’estiu passat, 

Res mds. Grhcies. 
El Sr. PKESDrNT: EI. senyor Granados vol fer un afegit& 
El Sr. DRECTQR G E N E W :  (Per raons t&cniques no ha 

quedat enregistrada la primera part de la intervencih del 
se12ynr Director General.) .,.ja ho ha dit el senyor Ferrh* Sim- 
plcrnent, puntualitza: primer, rnhxim esforq d’irnagjnaci6 i de 
creació, que realment esta preparat, i fer la competkncirt; sego- 
na, en aquest moment, satisfacci6 pels resultats del primer 
mund amb les privades: nosaltres estem satisfets perque la p e -  
vis&., doncs, estem dintre dc les previsions i les sobrepassem 
-aqucstcs previsions que havien estat comunicades aqui en 
una sessió d’aquesta Comissi&-, i, aleshores, all?> que jo he dit 
i dc qui: el senyor Riera i el senyor Vidal-Quadras t;unM han 
fet menci6: lluita mkima per l’audikncia, per6 evidentment, no 
a qurdscvol preu. 

Res més. 
EI Sr. PRESDENT: Moltes grhcies. Les senyores i els senyors 

diputats i els directius de la Corporació Catalana de RBdio i Te- 
levisió saben que acluesta Presidhcia ha estat sempre generosa 
en I’Lis de la paraula, en el temps que empren els senyors dipu- 
tats i els senyors directors de Ia Corporaci6 en I’ds d e  Ia paraula 
en aquesta Comissi6; segons em comuniquen els companys de 
la Mesa, que han portat aquest control, aquest r i s  ha esdevingut, 
cn els darrers temps, un autkntic ab6s: aixb afecta igualment les 
senyores i els senyors diputats com els directius de la Corpora- 
ció. Per tant, en fi, nosaltres ens veurem obligats, a partir d’ara, 
a c ~ n t r d a  -amb flexibilitat per6 amb rigor, amb més rigor 
que fins ara- l’ús del temps per past de totes fes persones que 
intervenen en aquesta Comissi6. Jo els prego, per tant, que 
s’atinguin a1 m h i m  al Reglament en aquesta qüestió, per tal d’evi- 
tar que la Presidhcia els hagi de tallar la parada o de cridar 
I’atenció en aquest sentit. Moltes grkies per la seva comprensid. 

La pregunta que segueix és Ia 18417, de l’associaci 4.., de 
l’Agrupaci6 parlamentaria del CDS, TB la paraula el senyor La- 
torre. 

Pregunta sobre unes declaracions 
dei Director General de RTVE 

El Sr. LATORRE: Gracies, senyor President. Nomes ens faI- 
ta que ara vostb vulgui convertir la nostra Agrupació en asso- 
ciaci6, (Rialles.) 

El Director General ... Deia, senyor President, que al Director 
General de la Corporació Catalana de Rhdio i Televisi6 li cons- 
ta la nostra preocupacid, la preocupaci6 de la nostra Agrupació 
parlamentbia, sobre les declaracions del Director General de 
l’ens públic Radiotelevisi6 Espanyola respecte de la seva deci- 
si6 de votar en contra de l’entrada de les televisions autonbmi- 
qws en Ia Unió Europa de Radiodifusi6. I dic que li consta 
perquk, entre d’altres ocasions, la vhrem substanciar amb motiu 
d’una campareixeqa del Director General -aquí present- fa 
uns dies al Congds dels Diputats. 

La nostra pregunta tt5 la intenció de conkixer Ea seva vaIora- 
ci6 d’ aquestes esmentades declaracions del Director General de 
l’ens piiblic Radiotelevisió Espanyola. 

El Sr. PRESIDENT: Li contestara el senyor Granados. Te la 
paraula. 

El Sr. CODINA: Senyor President, perdoni: hi ha dues pre- 
guntes que.. . 

El Sr. PRESIDENT: Sí, d’acord, millor que les agrupem. 
Fins i tot, la 2 i la 3 del Grup de Convergkncia i Unió, s’agmpa- 
ran $amb&? En una sola exposici6, que far&. , ,? 

E1 Sr. CODINA: Si ens permet, senyor President, aclarir en- 
cara que, a la tercera pregunta, no quedava explícit en el redac- 
tat que feiern referhcia a l’entrada a la UER, i, per tant, en 
aquest sentit, voldríem afegir a la pregunta del CDS les dues, 2 
i 3, que formularh el Diputat Castellnou. 

EI Sr. PRESIDENT: Far2 la pregunta, qui? EI senyor Caste- 
llnou. T6 la paraula. 

Preguntes sobre l’entradu de Ia Federacidn 
de Urganismus de Radio y Televisión 

Autonbmicos a la UER i Sobre la 
posició de TVE davant E‘entruda de 

Ea Federación de Organisrnos de Radio 
y Telcvisilin Autonhicos a la UER 

El Sr. CASTELLNOU: Grhcies, senyor President. Efectiva- 
ment, aquest tema de la UER és un tema que ja s’ha tractat aqui 
en altres moments, i també és un tema que s’ha tractat en altres 
llocs: per exemple, recordo que a fmals de setembre va haver-hi 
~ m a  reunió de consells assessors de Radiotelevis6 Espanyola a 
Santiago de Compostela, i en aquelles reunions els consdls as- 
sessors de tot Espanya, per unanimitat, varen acordar veure fa- 
vorablement I’entrada de les televisions autonbmiques a la 
UER i, a la vegada, van acordar tamb6, per unanimitat, instar el 
Director General de Radiotelevisió Espanyola que fes tot el que 
fos a la seva mA per fer possible aquesta entrada. 

Igualment, fa PQCS dies, a Valhncia, va haver-hi unes jorna- 
des sobre radio i televisió a l’espai europeu, en el qual també 
tots els presents varen manifestar-se a favor que les televisions 
autonbmiques tinguessin accés a la UER, 6s a dir, a la Unió Eu- 
ropea de Radiodihsi6, i que, per tant, tinguessin unes facilitats 
informatives i de programació corn tenen les televisions p~bli- 
ques a nivell. de tot 1’Estat. 
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Perd, per contra, va haver-hi, dies enrere, una actitud contrh- 
ria -almenys, sembla contrhria- per part del Director General 
de Radiotelevisi6, el senyor Jordi Garcia Candau, em pensa que 
en una sessi6 de la Comissió de control de les Corts de Madrid, 
i es manikstava que aquest tema era molt dificil, que aquest t e  
ma possibkment era inconstitucional, tenint en compte que la 
Federaci6 d’organismes de Rhdio i Televisi6 Auton6mks pot- 
ser podia violar algun dels articles de la Constitució. En d e h i -  
tiva, sembla que es manifestava el Director General de 
Radiotelevisi6 Espanyola en contra de l’entrada de TV3 o de 
les Emissores de la Corporacid a la UER, i d’altres televisions 
autonbmiques, 

Per tant, la pregunta, les dues preguntes que jo  li volia for- 
mular s6n, en primer lloc, quina és la situaci6 actual d’aquestes 
televisions autonbmiques, o radiotelevisions autonbmiques so- 
bre la seva entrada a la UER i, en segon lloc, quin és, a criteri 
del Director General de TV3, la posisici6 de Televisi6 Es- 
panyola davant d’aquesta entrada? 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. El senyor Granados té 
la paraula. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Aquest tema, tal com han 
dit els senyors diputats, és un terna important, que ha fet que 
se’n parlks molt i a bastament en aquesta Cumissió, des de fa 
aproxhadment cinc o sis anys que aquest tema dura. 

Ja, la primera cosa que vuli contestar a la pregunta sobre les 
declaracions del senyor Jordi Garcia Candau, jo els vull dir que 
aquestes declaracions han estat desmentides piiblicament, i que 
jo, posteriorment, he parlat m b  ell, i que també m’han estat, 
diguem-ne, personalment desmentides: jo ho haig de creure. I 
despres, passarem, més endavant, a quina 6s la posici6 de Ra- 
diotelevisi6 Espanyola en aixb, quina crec que ser& la posici6. 

Per6 abans jo vddria fer una acotaci6 important: ju crec que 
ha arribat el moment que les televisions autonbmiques i la Tele 
visió de Catalunya ingressin a la UER, i em sembla que actual- 
ment, en aquest moment, tenim totes les.,,, diguem que estem 
en linia i coincideixen totes les circumsthcies que faran que ai- 
xb sigui possible. La primera 6s que nosaltres creiem complir 
els requisits dels Estatuts de la UER; jo q u i  tinc els Estatuts de 
la UER, i nosaltres hi podem entrar perqui3 l’article tercer diu 
que <cels agrupaments o les agrupacions d’organismes de televi- 
sió d’un país hi poden tenir accés)), i aleshores concreta <<els 
que assegurin en aquell pais, amb l’autoritzaci6 de les autoritats 
competents, un servei de radiodiksi6 d’importkcia i de caric- 
ter nacional>>. Home!, evidentment, ningii no pot dir que la Fe- 
cleraci6 de Televisions Autonbmiques no té un carhcter o una 
importhcia nacionals, un carhcter o una irnporthcia nacionals, 
perquh, 6s clar, un carhcter o una importhncia nacionals, la gent 
que en un moment determinat, els sectors que poden estar en 
contra de la nostra entrada, poden dir: <<Escoltin, vostks no ho 
compleixen, perqub no cobreixen tot eI territori de 1’Estab; bé, 
quan Televisi6 Espanyola va entrar a la UER cobria menys te- 
rritori i menys demografia de la que en aquest moment cobrim 
nusaitres, i practicament tots els membres que en aquest m e  
ment s6n a la UER cobrien, en els setis propis palsos, menys 
demografia i menys territori. Nosaltres, en aquest mument, co- 
brim e1 80% del territori que ells, diguem-ne, en la forma d’ex- 
pressió en diuen <<territori nacionab -el 80%- i el 91% de la 
demografia, per la qual cosa, aquest criteri, és ben vist pel Pre- 
sident de la UER, pel Secretari General, per la Comissió Estatu- 

thia i Jurídica de la UER... Per tant, vol dir que nosaltres ho 
complim. 

I aleshores diu: c . 3  que tinguin l’obligació de servir la tota- 
litat dels habitants del seu pais o que en el futur tinguin vocaci6 
de servir aquesta totalitat.}, Vol dir que en aquest moment no 
existeixen totes les televisions que hi haurh $’aquí a dos anys, 
perquk hi ha tota una s8ie de televisions, pcr exemple, la Tele- 
visi6 de Múrcia ha demanat ja l’entrada a la,.., és clar que 6s 
petit, perb ja cobreix una part del territori, i ho ha demanat tam- 
bé Canhies, ho ha demanat Extremadura, ho han demanat ..., en 
fi, tota unit shie de televisions que aniran existint en els propers 
dos anys. 

Aixb vol dir que nosaltres cobrim perfectament, complim 
perfectament els Estatuts de la UER. Quina altra feina hem fet 
nosaltres? Home, nosaltres hem contactat prhcticment i d’una 
forma molt personal amb tots els membres del Consell d’Admi- 
nistraci6 que el dia 25 es reuniran cn Consell d’Administració 
de la UER, i que s6n eis que, d’una manera o d’una altra, posa- 
ran en l’ordre del dia de la remi6 del mes de juliol el tema de 
l’iingrb de noves televisions o el tema, diguem-ne, de l’ingrés 
de la PORTA, la Federació d’organismes de Rhdio i Televisi6. 

Hem estat acollits molt bé per tothom, i jo haig de donar 
consthcia aquí que el mateix Consell d’Adrninistraci6 de Ea 
Corporaci6 m’ha ajudat, en el sentit que diversos membres 
d’aquest Consell d’Administraci6, que pertanyen a agrupacions 
de tots els partits que en aquests moments es troben, es repre- 
senten en aquesta Comissió, hi han anat personalment, perquh 
la tasca que s’haviit de fer era una tasca -diguem-ne- que no 
la podia fer el mateix Director General, i tots ells ens han ajudat 
molt; jo vull que quedi consthcia d’aixb, no? I també, doncs, 
agrair a tots els partits que representen vosth en aquesta Co- 
missi6 de Control, perque hi ha hagut per part de tots ells una 
gran sensibilitat, aquesta vegada, cap a,.., vull dir que han posat 
tots els mitjans que han estat possibles -i alguns, molt concre- 
tament, que tenen relacions molc directes amb el PSOE, també, 
de les clipuIes dels partits catalans cap a Ia cúpula, diguem, del 
PSOE-, hi ha hagut explicacions i hi ha hagut una forma d’ac- 
tuar absolutament positiva en aquest tema. És per aixb que, a 
tots vostks, jo els vull agrair perque si nosaltJres entrem a la 
UER és perquk tamM hi ha hagut, en aquest aspecte, una una- 
nimitat i s’ha anat endavant també per aixb. 

A mi em van cridar en data 3 de novembre; vaig fer un in- 
forme oral, com a President de la FORTA, davant del grup esta- 
tutari; la UER ens ha demanat mks informaci6 complernenthria 
el 26 d’abril d’enguany; nosaltres hem enviat aquesta informa- 
ció, i el dia 25 es reuneix el Consell d’Adrninistraci6 que ha de 
decidir incloure en l’ordre del dia -tal com he explicat 
abans- I’ingrés, e1 nostrc ingrés a la UER, i a comenqaments 
de juliol es decidir& 1’adrnissiÓ o no-admissió a Ja UER de la 
FORTA, en I’ Assemblea General. 

Quina és la posici6 en aquest moment de Radiotelevisió Es- 
panyola? Jo rn’haig de veure d’aquí a aproximadament quinze 
dies amb el Director General: a mi em consta -i ho dic sense 
embuts- que, en aquest moment, el senyor Jordi Garcia Can- 
dau m’ha expiicitat que la seva posici6 6s positiva. No vull ex- 
plicar més coses, perque entenc que segurament serh ell mateix, 
després d’aguesta reunió del dia 25, que es dirigkh als mitjans 
de cornunicaci6 per expiicar, exactament, quina és la posici6 de 
Radiotelevisió Espanyola, per6 jo tinc una gran confianga en 
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aquest nou equip de Radiotelevisió Espanyola, que sabrh veure 
la necessitat d’anar junts, doncs, en moltes coses, que ha arribat 
el moment que les televisions p&liques s’entenguin i s’enten- 
guin de veritat. I jo voldria pensar que esta a punt de con- 
cloure un episodi, doncs, que a nosaltres ens ha preocupat, 
molt, des del principi, a tots nosaltres, que era una assignatu- 
ra pendent, i que estic segur que es resoldrh d’una manera 
satisfactbria. 

El Sr. PRESTDENT: Moltes gricies. Per a un torn de &plica, 
tt5 la paraula el senyar Latome, de I’Agmpacib parlamenthia 
del Centre Dernocritic i Social. 

El Sr. LATO-: Moltes grhcies, senyor President, Me 
n’alegro molt, senyor Director General, del desmentiment que a 
vostk, personalment, li ha fet el senyor Garcia Candau sobre 
aqirelles declaracions a les quals jo he fet referkncia, respecte al 
vot en contra de l’entrada de les telcvisions autonbmiques a la 
UER. Nosaltres creicm -vostk ho s a p ,  i aiw’ ho manifestem, 
manifestem el suport expkit  del nostre Grup parlamentari al 
Congres de Diputats, i de la nostra Agrupaci6 parlamentiiria en 
aquest Parlament, a totes les iniciatives que es puguin dur a ter- 
me per facilitar I’entrada a la UER, I’entrada de les televisions 
autonbmiques a la UER. 

I vull donar4 una bona noticia, també, una notícia que a mi 
m’ornple de satisfacció. Ahir, que al si del nostre partit, doncs, 
va ser un dia, doncs, d’una determinada intensitat de notícies, 
doncs, jo en vaig tenir una que em va produir una gran satisfac- 
ci6. Se’m va apropar un company, un compromissari al tercer 
congres federal del nostre partit, que tindrem aquí a Barcelona 
d’aquí a tres setmanes, i em va consultar una proposta que por- 
tava, de fer una cornunicaci6 cn aquest congrés sobre els mit- 
jans piiblics de comunicació de Catalunya, sobre els quals vostk 
sap perfectament que, de les seves actituds, dones, moltes vega- 
des hem discrepat, i discrepem, i m’agradaria no discrepar-hi 
més -aixb determinaria un canvi per part de vost8--, doncs, 
bé, hi ha una comunicació d’aquest company -que jo l’he en- 
grescat perqui: finalment la presenti- sobre els mitjans públics 
de comunicació que acaba amb una proposta explicita, la quai 
jo estic ben convenqut -i així ho anuncio a voste i a aquesta 
Comissió- que el nostre coiigr@s federal aclamarh, en el sentit 
de donar suport a l’entrada de Televisi6 de Catalunya, sacietat 
an6nima, a la UER. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Té la 

paraula ara el senyor Castellnou. 
El Sr. CASTELLNOU: Gracies, senyor President. Nom& 

pcr expressar el desig del nostre Gnip que aquest Consell d’Ad- 
ministraci6 i aquesta Assemblea General dels quals ha parlat el 
senyor Granados siguin favorables per a l’entrada de la FORTA 
a la. UER i, en concret, doncs, de TV3, Catalunya Rgdio, etckte- 
ra, i esperar que aquest terna, cluc s’ha allargat durant molt 
temps a les comissions, ja sigui definitivament I’Última coinis- 
si6 en qui: s’hagi de tractar. 

Gricies. 
El Sr. PRESLDEWr: Multes gricies. 
La pregunta que seguia era €a 18424, del Grup Socialista. 

At&, pcrb, que s’ha escolat un error d’una certa considera& 
cn e1 mecanografiat, sembla que’hi ha algun problema en rela- 
ci6 amb aquesta pregunta. En tot cas, té la paraula la senyora 
Maite Utges, per manifestar el que cregui convenient. 

Pregunta sobre el programa 
&DA O martiri>), em& pel Canal 33 

La Sra. UTGB: Grhcies, senyor President. La pregunta era, 
concretament: <<Per quins motius, en l’elaboraci6 del programa 
em& peJ Canal 33>>, i el tltoJ. de la pregunta deia <<SIDA o mar- 
tiri)), <<no s’han seguit les recomanacions professionals sobre el 
tractament de la SIDA fetes per I’Oxganització Mundial de la 
Salut?>>. Aquesta pregunta, el senyor Director General m’ha fet: 
saber que el títol d’aquest programa est& equivocat, i que, per 
tant, no ha tingut la possibilitat de mirar-se’l. No obstant aixb, 
nosaltres no tenim cap problema per tornar a formular aquesta 
pregunta, perb entenem que hi havia elements suficients per sa- 
ber concretament de quin programa es tractava, encara que re- 
petim que no hi ha cap inconvenient per formular la pregunta a 
la sessili prbxima, perb considerhvem convenient fer aquesta in- 
tervenció, perqupl pensavern que s’esth retardant molt la respos- 
ta, i, tractant-se d’un tema que considerem important, com el de 
la SIDA, pensem que era necessWia la seva formulacid. 

Grhcies, senyor President, 
(Pausa.) 
El Sr, PRESDENT: D’acord. Aleshores, la Presidgncia en- 

tén que formularan novament aquesta pregunta a la vinent ses- 
si6 del mes de juny. fis així? (Pausa.) Moltes grhcies. 

La pregunta que segueix és la 18425, del Grup Socidista, 
Qui far& la pregunta? (Pausa.) La senyora Rosa Marti tt5 la pa- 
raula. 

Pregunta sobre I’ emissió d‘ un programa 
extraordinari de La parada 

La Sra. MAFtTf I CONILL: Moltes grhcies, senyor Resi- 
dent. La pregunta que anem a formular est& adreqada en el se- 
güent sentit: fa uns dies, en el programa de TV3 la parada va 
ser retransmesa en diferit la concessió dels premis <<Els Millors 
de TV3>>, donats per la revista Teleprogruma, més coneguda 
per TP. Atks el carhcter eminentment publicitari de l’emissió, 
ens agradaria cunhixer quines van ser les condicions econbmi- 
ques establertes entre Televisi6 de Catalunya, societat anbnima, 
i TP per a I’organitzacib de la gala d’atorgament de premis, i 
tamb6 per a la seva posterior retransmissió. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies. El senyor Jaume Femis 

li contestarh. Té la paraula. 
El Sr, DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: Si, 

senyora Diputada. Respecte a aquesta ..., aquest programa de Lu 
parada especial, d’atorgament dels premis TP.. , , l’atorgament 
d’aquests premis era una tradici6 ja des de l’inici de TV3, de 
fer aquest acte de repartiment de premis: la revista TP, per ini- 
ciativa seva, doncs, va convocar aquesta votació entre els seus 
lectors, des de fa temps, des de fa anys, ja dic, i seleccionava 
quins eren els millors de TV3, i desprbs se’ls atorgaven els pre- 
mis. Normdment ---em sembla recordar-, anterbment, no se 
n’havia fet Ia retransmissió íntegra: se’n donaven reportatges, p 3  
no es feia la retrammissi6 íntegra Posats en contacte amb ells.,. A 
part, doncs, que es feia en un altre h b i t ,  es feia dintre d’un tea- 
tre, era un sopar.., Vdl  dir era una qüestió totalment diferent. 

Nosaltres vam pensar, conjuntament amb Teieprogruma, de 
fer aquest programa,.., inserir aquest repartiment de premis din- 



DIARI DE SESSIONS / C - Ncm. 148 / 24 de maig de 1990 / COMISSI6 DE CONTROL DE LA CCRTV 2993 

tre del programa La parada. Una forma de fer que era una ope- 
raci6 de comunicació i autopromoció prbpia, amb el suport de 
la seva campanya prhvia, d’aquesta revista, que vull recordar 
que te una difusi6 de 567.000 lectors majors de quinze anys, s e  
gons les dades que en tinc, i, doncs, representava una promoci6 
prbvia molt important per a l s  nostres programes i els protago- 
nistes dels nostres programes, que desprbs, doncs, venia ..., aca- 
bava doncs, amb aquest repartiment de premis. 

Corn que va ser, doncs, purament una qiiestió d’intercanvi 
d’interessos, que ells feien la promoció prkvia a aquests premis 
i després nosaltres, doncs, fiiem.. , , retransmetíem el programa 
on s’atorgaven aquests premis, nosaltres vam pagar, doncs, els 
costos habituals del programa La pura&, que ja teníem previs- 
tos, i ells, doncs, van pagar al seu c&mcc totes les questions re 
latives a relacions públiques, ei cbctel-sopar que es va fer, les 
invitacions i tota la ..., tota l’orgmitzaci6 del que podríem consi- 
derar que era extraordinari dintre d’aquell programa. 

Des del punt de vista publicitari, doncs, TP se’n va aprofitar, 
de la seva presencia en el nostre programa, i nosaltres, doncs, 
ens v m  aprofitar, bbviament, de la nostra preshcia, doncs, en 
la seva publicació, a base de les votacions als millors, articles 
sobre el programa que van sortir, etckttera. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Per a un torn de rhplica, 
la senyora Rosa Mwti. 

La Sra, MARTf I CONILL: Moltes grhcies, senyor Presi- 
dent. No ho se ..., hi ha una expressi6 que és coneguda, i no sé si ..,, 
perqui? la dic dc rnernbria, no sé si me’n recordaré, que diuen que 
davant el dret a preguntar, doncs, hi ha la virtut dc no contestar. 

En tot cas, nosaltres fornulhem la pregunta ... Dic ajxb per- 
quh crec que ha estat contestada molt parcialment, perquh a 
nosaltres ens agradaria conhixer amb exactitud el. cost, el cost 
econbmic que aixb va representar, per6 el cost dit en pessetes, 
per veure quin ha estat, doncs, realment í’ohsequi, o..., no sd si 
aquesta 6s l’expressi6 exacta, que ha fet TV3 a la revista TP. 
Perquk vosth ha parlat d’intercanvi d’interessos, perb intercanvi 
d’interessos que no 6s igual per a tothom qui atorga premis: és 
un intercanvi d’interessos diferent. Perqui: cal posar clarament 
de manifest que la retransmissi6 d’aquest lliurament de premis 
és, si més no, permeti’rn que li ho digui, un rnktadc de publici- 
tat encoberta i gratulta cap a una determinada revista en detri- 
ment d’aftres, no soIament d’altres revistes, sin6 tarnb6 d’altrees 
publicacions o diaris que tracten molt 3rnpliament també la prcr 
gramació de les diferents teIevisions i rkiios -i no vuII mome- 
nar-ne cap, per6 n’hi ha moltes. 

I no ens agradaria gens que despres, en el torn de replica, 
potser ens digués -i no tingu6ssirn possibilitat de contrarestar- 
ho--- que altres televisions, per exemple, retransmeten --per dir 
alguna cosa- premis Goya de cinema, perqui: aquests s6n te- 
mes molt diferents; 6s a dir, es un tema, aquest que ha passat 
amb la revista Teleprogram, molt diferent de la retrammissi6 
d’altres premis, corn vost?: molt bé sap i estem canvenquts que 
sabrh mesurar. 

Si la revista Teleprograrna hagués fet un anunci publicitari 
de la seva revista, segurament que aquest anunci hauria tingut 
una durada molt més curta, I’espai d’emissi6, i, a m6s a mes, li 
hauria costat molts diners -és clar, ara no ho puc comparar, 
perquh vosth no m’ha dit el cost en pessetes. fis per aixh que 
nosaltres pensem que hi ha hagut un favoritisme molt clar en- 
vers aquesta revista. 

Per dtra part, també nosaltres pensem que no és bo, no és bo 
-i ara, aixb, com a criteri general-, barrejar el contingut d’un 
programa amb publicitat, perque aixb va contra els principis de 
la televisió p~blica, i, a m& -a rnks d’anar-hi-, s’atempta 
amb intensitat -creiem nosaltres- contra aquests principis 
quan la publicitat es constitueix com a element principal d’un 
programa, que aquest 6s el cas. 

En defmitiva, nosaltws voldriem dir dues coses: una primera 
6s denunciar el favoritisme cap a aquesta revista, la publicitat 
encoberta i gratuyta que aixb li ha suportat i que s’ha produit en 
aquest cas, i, en segon IIoc, que aixb ens agradaria que no tor- 
nes a passac, perquk --com he dit abans- atempta contra els 
principis de la televisió pública. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyora Diputada. Per a 

un torn de contxarkplica, t6 la parada el senyor Femlrs. 
El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: En 

primer lloc, doncs, no li parlar6 dels premis Goya i del que fan 
altres televisions amb aquests premis; el que si que ii puc dir és 
que altres televisions retransmeten els premis que atorga la re- 
vista TP, aixb sí que ho fan; aquesta si, i aquesta sí que t& una 
referbncia i una clara connutaci6 amb la seva pregunta. 

Segon: jo  he respost a la seva pregunta, no em digui que no 
he respost sobre les condicions econbmiques. Li he dit que e1 
programa LA parada no ens va costar res diferent del que ens 
costen els programes habituals de La parada. Per tant, no té 
un ..., l’atorgament d’aquests premis i la retransmissió d’aquests 
premis no van representar cap increment de cost respecte a 
l’emissi6 habitual de paradca -i vostb em fa referkncia a les 
condicions econbmiques de la gala d’atorgament de premis. 

I, finalment, doncs, d i r 4  que ni va ser encobert 4 b v i a -  
ment va ser encobert, no va passar desapercebut-, ni va ser 
gratu’ita, ni va representar, doncs, cap favoritisme: 6s un acord 
-corn he dit-, una operaci6 de cornunicaci6 i autopromoci6 
feta per rkgim d’intercmvi, que interessava des del punt de vis- 
ta de gestió -jo aixi ho vaig creure, i per aixb, doncs, així ho 
vaig decidir-, doncs, interessava a les dues entitats, i, especiai- 
ment, el que a mi em va fer decidir aixh, doncs, 6s que interes- 
sava a Televisió de Catalunya. 

El Ss. PRESIDENT: La pregunta que segueix és la 18426, 
del Grup Socialista. F a i  la pregunta la senyora Dolors Torrent. 
Te 1a paraula. 

Pregunta sobre el tractament infurmutiu 
donat per la CCRTV a la polkmicu sobre el 

Piu de r e , d u s  indiistrials de Catalunya 

La Sra. TORRENT: Senyor President ... Senyor Granados, 
com justifica el Director General de la Carporaci6 Catalana de 
Rhdio i Televisi6 que el tractament informatiu donat per les 
emissores de les empreses €ilials d’aquest ens p6blic a la pol&- 
mica pdblica sobre el Pla de residus industrials de Catalunya 
hagi estat en contradicci6 amb el tractament informatiu que 
aquest afer ha rebut de la prhctica totalitat dels mitjans de co- 
municació? 

Senyor Granados, formulo una pregunta que d’antuvi sk el 
que em contestaran: <<Els criteris professionals són els que 
orienten els tractaments informatius que es fan des de la rhdio i 
Ia televisi6 públiques catalanesn. Per6 igual que en l’anterior 
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convocatbria d’aquesta Comissi6 del Parlament vam denuliciar 
els <<criteris professionals)> --entre cometes- que van portar a 
la supressió del programa del senyor Cuni, estant ja en antena, 
perqu2: 110 va poder-hi assistir el senyar Conseller, avui volem 
denunciar de noli el tractament informatiu general que ha rebut 
per part de l’ens públic la prablemhtica del Pla de rcsiclus a Ca- 
talunya. 

Mentre tota la premsa destaca la polhica siiscitada en la so- 
cietat catalana, W 3  i Catalunya Rhdio intentlm silenciar-ho: O 

E es donen les notícies amb sordina, C Q ~  s i  fossin noticies poc 
importants, O bé es suavitzm al m k h ,  a clikrkncia del tracta- 
inent que es tl6na a aquests tipus de notícics quan es produeixen 
en altscs administracions on Convergkncia no mana. El mEs 
gran afer que afecta l’Adrninistraci6 rlutonbrnica en relació amb 
el poble de Catalunya s’ha tractat amb un to rebaixat, amb 
imatges (esbiaixadem. 

Dcnunciern, a mbs, que l’emissi6 del programa de Trenta 
minuts, de TV3, dedicat a la problernhtica dels resiclus, que al 
nostre criteri va ser presentat de manera esmorteIda -es va 
treure l’excmple dcls problemes plantejats per un cas similar a 
Alcmanya-, va provocar la destitucid del cap d’infomatius de 
TV3, senyor Joscy Maria Rhfols: per il vostks encara va ser un 
prograna poc manipulat. 1 posteriorment creen I ’ k i  d’rlctua- 
litat de TV3, de la yiial dcpenen informatius, diaris, no diaris i 
esports, sota la pressi6 del Consell Executiu de la Generalitat i 
de Convergkncia Democrktica. El portiivcu responsable dels 
mitjans de comunicació de Convergkncia va reconbixcr cl seu 
disgust pel programa. Tot plegat es tradueix en una dimissi6, la 
dirnissi6 del senyor Rhfols. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Li contestar& el senyor 
Jaume Femis, i dcsprés el senyar Oliva. 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALLJNYA: 
Senyora Diputada, nosaltres creiem que el tractament informa- 
tiu de Televisió de Catalunya, que ha fet al llarg d’aquests me- 
sos sobrc aquesta polkmica dels residus industrials, no esti en 
contradicció, com diu voste, amb el tractament que Xian fets al- 
tres mitjans informatius. ks dificil donar-li explicaci6 si creiem 
que no hi ha hagut contradicció. La informació que hem donat 
ha estat Amplia i ha cobert puntualment tots els fets noticiables, 
tant els dels grups i actes de protesta que hi ha hagut per aixb 
corn les recents iniciatives de dibleg per part del Govern cattalh. 

La po lh ica  al voltant dels residus ha estat a bastament co- 
berta a tots cls informatius: als comarcals de Tarragona, molt 
espccialment; als informatius diaris, doncs, tamb8, i a tots els 
programes especials, no diaris, de carhcter informatiu, que t6 
Televisi6 de Catalunya i Canal 33; hi ha hagut un programa cs- 
pecial al Trentu minuts, corn vostk ha recordat, en un altre hi lm 
hagut un debat, que no va ser interromput per la nostra voluntat 
-ja vaig donar explicacions sobre aquesta qiiesti6 un altre 
dia-, sinó yuc cl debat necessita les dries parts, i no hi eren, i 
per tant no va tcnir possibilitat de fer-se, i també hi va haver un 
programa especial a l  programa Actual sobre aquest fet. 

Crec que, amb tot aixb, dorm, hi ha hagut el ressb que es 
mereixia quest fet, doncs, i aquests actes que pugui haver-hi 
hagut al voltant d’aquesta poihrnica, per@ tots els programes 
informatius cle TV3 l’hm tractat a bastament. 

El Sr. PRESDENT: Senyor Oliva, si us plau? 
El Sr. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENE- 

RALITAT: Si. Senyora Diputada, jo crec que 110 solament no 

es pot aí-mar que les informacions de Catalunya Radio estan 
en contradicci6 amb altra mitjans d’informació, perque crec 
senzillament que aixa no és així, que no 6s cert, i perque molts 
d’aquests mitjans d’informació a que vo& fa referkncia s’han 
basat precisament, i han reproduyt, declaracions de persones 
afectades, d’alcaldes -dimissionaris o n o -  de les poblacions 
afectades, les han reprodu’it en els seus mitjans. I no solament 
en els programes in€ormatius, s’ha donat, crec jo, una informa- 
ci6 hmplia sobre aquest tema, sinó que cn el programa del Jo- 
sep Cuni, a títol només d’exemple, han passat reiterades 
vegades, doncs. .., concretament han esrdt entrevistats l’alcalde 
de Rocafort de Queralt, de Montblanc, del Pla de Santa Maria, 
de For& i de Castellbisbal -alguns d’ells en repetides oca- 
sions, com Iti deia-, i també en aquest programa van ser entrc- 
vistats portaveus dels col-lectius Coordinadora dc la Conca de 
Barberb, Anoia Verda i Neta i Coordinadora Antiabocador de 
Castellbisbal. I m’agradaria insistir també en el que he dit 
abans, en el sentit que -ho repeteix- molts cl’aquests mit- 
jans de comunicaci6, d’altxes mitjans de comunicació escrits, 
han reproduit i han utilitzat declaracions fetes a la nostra emis- 

El Sr. PRESIDENT: Senyora Dolors Torrent, per a un torn 
de rkplica, té la paraula. 

La Sra. TOFtRENT: Miri, senyor Ferris, i senyor Oliva, pot- 
ser pensem de diferent manera perquk servim diferents senyors. 
Creiem nosaltms que vosths han usurpat a l’opini6 piiblica cata- 
lana ei dret a estar informats d’un tema que afecta la nostra so- 
cietat. Vost&s atempten contra l’objectivitat i contra la neu- 
tralitat, fet que de fet ha contrastat i contrasta amb altres temes 
que no afecten el Govern de Convergkncia. I aixb els desauto- 
ritza a tornar-nos a citar els criteris professionals. Darrera 
aquests criteris creiem que hi ha alguna ilhninació, que no 
crec sigui del rnks enllh, sin6 del m16s aquí>>, i que t6 noms i 
cognoms, i es tmcta de Converghcia Democrkica. 

I ara els volem dir, i ho diem d’antuvi, que ens preocupa el 
tractament informatiu que cs donar8 quan es debati el terna del 
Pla de residus en aquest Parlament: no VQ~M~XII que fos neces- 
sari  tractar de nou el tema en aquesta Comissi6. 

sora. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Diputada, 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: 
Senyor Ferrús? 

No. 
El Sr. PRESIDENT: La pregunta que segueix és la 18427, 

Els directius de la Corporació han manifestat la seva voluntat 
de contestar la lg427 i la 18429, tamM del Grup Socialista, 
atks que fan referhncia a una temhtica semblant, segons ha ma- 
nifestat el Director de la Corporació. La 18427 ..., qui far& 
aquesta pregunta? El senyor Soto? Té la paraula. 

Pregunta snhre els motius de la destituci6 
del Cup dels Serveis Informatius 
de Televisi& de Catalunya, SA 

El Sr. SOTO: El senyor Femis, en respondre la pregunta an- 
terior, ha tingut un lapsus interessant. Quan feia referencia a 
quin ha estat el. tractament dc la polkmica sobre el Pla de residus, 
tant a TV3 com al Canal 33, ha obviat el programa Trenta minuts: 
aquest programa que ha costat el cbrrec al senyor Rhfols. 
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El fet que els directius de la Corporaci6 vulguin contestar 
aquesta pregunta conjuntament a m b  la de la creaci6 de noves 
bees d’actualitat ja ens d6na una pista de per on vindrh la res- 
posta, resposta ja habitual quan es tracta de destitucions i cessa- 
ments. Es a dir: ~ É s  una decisió personal del Director General 
dc ía Corporació Catalana de R M o  i Televisi6>>. Que hagi 
coincidit que hi ha hagut una reunió del Consell Executiu en 
que s’ha criticat aquest programa i s’ha demanat el cap del res- 
ponsable 6s una pura coincidkncia; que hagi coincidit amb les 
declaracions ’dei responsble de mitjans de cornunicaci6 de Con- 
verghncia Dernocrhtica 6s pura coiiicid&ncia; que hagi coincidit 
amb les critiques c k  diversos diputats del Grup parlainentari de 
Convergkncia i Uni6 6s pura coincidhncia, i el que hi ha efecti- 
vamtmt no és una destitució, sin6 una reestnicturació en l’orga- 
nigrama de TV3, que -curiosa coinckkncia- també coinci- 
deix (mb l’emissi6 d’aquest programa. 

Miri: des del nostre punt de vista és obvi que els serveis in- 
formatius de la Televisi6 de Catalunya no estan posats al servei 
d’una informaci6 objectiva i vera$ als ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. Els serveis informatius -ja hi ha proves molt diver- 
ses a aquestes alqades de la histhria- estan posats exclusiva- 
ment al servei del Consell Executiu de la Generalitat, i no es 
permet ni una esquerda, no es pot molar>> ni un programa m’ni- 
rnarnent objectiu; tot el que se’n surti, del que 6s estrictament la 
idea ... o la voluntat, la política del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat, no hi cap. I aixb s’ha de fer fins i tot a costa de la desti- 
tucid de persones que han fet grans serveis al Govern de la 
Generdit at. 

Nosaltres creiem que és una mostra més del sectarisme de 
TV3, de la falta d’una voluntat d’objectivitat informativa, de 
respecte a la llibertat d’iinfomaci6, i ho lamentem, La resposta 
que se’ns donar& -no la vull prejutjar, de totes maneres- 
probablement ser% la que jo he anunciat, i crec que, fiancament, 
ja  no se la creuen ni vostks, 

El Sr. PRESIQENT. Moltes grhcies. Qui far& la pregunta 
18429? (Pausa.) La senyora Rosa Marti té la paraula. 

Pregunta sobre la creació 
de E’Arca d‘Actuaíitats 

L;I ~ r a .  JMARTÍ I CONILL: Sí, moltes gricies, senyor Presi- 
dent. També molt breument. Enllagant amb el que deia abans el 
Diputat senyor Riera, tenim coneixement que des de fa uns dies 
s’ha creat a TV3 una &rea d’actualitats que coordina els progra- 
mes informatius diaris, els programes informatius no diaris i els 
programes esportius. I, tal corn ha dit abans també 1WIustre Di- 
putat senyor Santi Riera, els informatius, evidentment, són els 
programes estrella de la teIevisi6. I, per tant, a nosaltres em 
agradaria molt coneixer com justifica el Director General de la 
Corporació la creaci6 a Televisi6 de Catalunya, societat anbni- 
ma, cl’aquesta nova k e a  d’Actuaiitats i, evidentment, si aquest 
fet esta relacionat arnb alguna destitució o és fmit d’alguna 
reorganitzacid especial que nosaltres no encertem a veure. 

Moltes grhcies, senyar President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Diputada. El 

senyor Jaume Fends contestara les dues preguntes. 

Senyores i senyors diputats ... Primer, doncs, jo Iament~ el seu 
lapsus, perquh jo  sí  que he mencionat el Trenru minuts, abans. 

EI Sr. DEECTOR DE IELEVISI~ DE CATALUNYA: 

Vull dir..., em sap greu no... Per tant, doncs, a part d’aixb, 
doncs, canviar una mica I’ordre, perque, com vost& ja ha pres- 
suposat, una cosa va relacionada amb l’altra. 

No tan sols es va modificar I’krea d’Actualitats, 6s  l ’hica 
en que t~tliom s’ha fixat, perb es van canvia simultbkunent, 
durant ..., amb malt poc temps, després d’un periude..., de l’inici 
de la meva direcció de TV3, doncs, totes les hrees de TV3, din- 
tre la seva reestructuració interna: s’ha reestructurat 1 ’ h a  de 
Programes, I’ Area d’Explotaci6, i 17Area d’Actuaiitats s’ha 
creat per uns objectius que ara explica& 

~n i’Area de hogrames es va separar molt clarament el que 
eren programes del que era programació, que eren realment 
molt diferents. La meva idea era que calia potenciar mes, dintre 
de les estratkgies que s’liavien d’utilitzar a partir d’ara, les es- 
tratkgies de programació, molt en funció que la diversitat 
d’ofertes televisives i x i  ho aconsellava, i concentrar, doncs, en 
una persona responsable tot el que era la producci6 de progra- 
mes. I aixxb es va fer amb una reestructuraci6 dintre 1’Area de 
Programes. 

~n 1’Area ci’ExpIotació -i tamw ja feia uns mesos que 
s’havia prodult, perque era l’hea que jo coneixia molt més pro- 
fundament, perqui: era de la que m’ocupava abans d’ocupar-me 
de la DirecciG es van fxtsionar tots els manteniments, el que 
era d’irnmobles amb el que era tknic; es va traspassar tot el de- 
partament de mhbils A’unitats mbbils- al departament d’ac- 
tualitats, que ja existia en aqueus moments dintre de, l’hrea 
d’Explotaci6, que era el departament que coneixia: existia un 
departament d’actualitats, d’explotació, per@ donava un ser- 
vei comú a in€omatius I a esports, que a mQ conviuen, des del 
punt de vista geogdfic, dintre del mateix edifici, perquk des de 
l’inicl de1 projecte de TV3 aquest era un nucli amb molts punts 
de contacte i funcionalment moIt interessant, que estiguessin 
units. Per tant, no és cap cosa atzarosa, sind que ve de molt 
temps 4 e s  del meu punt de vista, per la participació que jo hi 
vaig tenir-, des de l’inici de la concepci6 de TV3 com a orga- 
nitzacid. I es va iniciar, com he dit abans, pel departament 
d’Explotaci6, dintre d’aquesta linia d’acostar les feines 
d’aquest tipus dintre d’un departament d’actualitats que ja exis- 
tia. 

Pel que fa a Actualitats ... Actualitats, que ja existia com a 
concepte, carn he dit abans, i que engloba esports i informatius, 
ha tingut una evolució, en aquest temps, de l’any 89 a l  90, que 
puc ..., que la forma mks objectiva d’aclarir-la i fer-la entendre 
6s les hores d’emissió. L’any 89, a TV3 hi havia 486 hores du- 
rant l’any de programers informatius i d’esports, que repre- 
sentaven aproximadament 9 hores a la setmana de mitjana; 
l’any 90, amb els dos canals en funcionament i arnb la seva pro- 
gramaci6 regularitzada, ha passat a 769 hores, que representa 
aproximadament unes 15 hores per setmana: s’ha augmentat 
m6s del 50% la prodricci6 i la feina d’aquest h b i t .  

Des del meu punt de vista, de la mateixa manera que s’ha 
ampliat la plantilla per fer aquests programes, calia ampliar 
I’estructura directiva i l’enquadrament de tot aquest segment de 
programació. 1 sobretot, també, doncs, descarregar-me a mi, 
corn a direcci6, per concentrar més tota aquesta activitat, X en 
h c i d  d’aixb, en h c i 6  d’aquesta necessitat d’augmentar la 
gent que S’OCUJ&S d’aquests programes, es va crear I ’ h a  
d’Actualitats, corn vost& ha dit, englobant els informatius diaris, 
els informatius no diaris, els programes esportius i la producci6, 



2996 DIARI DE SESSIONS / C - N6m. 148 / 24 de maig de 1990 J COMISSI6 DE CONI’ROL DE LA CCRTV 

la producció de tots ells. I aixb és una altra de les causes que va 
provocar precisament aquesta fusió dintre d’una hrea comuna, 
que tinguessin un sol cap. Per@ hi havia el propbsit que la 
producci6 d’infomatius i d’esports fos la mateixa: és impossi- 
ble concentrar una activitat com aquesta en un sol departament 
i que depengui de dos departaments diferents, és un organigra- 
ma absolutament impossible, que Suncioni correctament, I aixb 
ve per moltes raons, aixb de la producció: la utilització de ch- 
meres, de circuits, dc relacions amb la UER, de circuits de sa- 
tkllit, de connexions, de col-laboració amb totes les altres 
televisions.. , Si vosth mira totes les altres televisions autonbrni- 
ques actuals, creades després, doncs, la majoria tenen concen- 
trada la informació i els esports dintre d’una sola 
responsabilitat. I no és casual: és una cosa cstrictament funcio- 
nal, que ha passat a molts altres departaments. 

Respecte a la qiiestió plantejada del senyor Rhfols.., El 
senyor Rhfols va ser destitu’it, va cessar, el seu c h e c  com a cap 
d’informatius perqub va desaparkixer aquest c h e c ,  en fumi6 
d’aquesta reestructuraci6. I no va ser despatxat de TV3: se li va 
oferir la feina que feia ..., la feha del nou organigrama que coin- 
cidia m6s cstrictament amb les seves funcions que feia E h s  en 
aquell moment; se li va oferir nn nou chnec, després de ser des- 
titu’it com a cap d’informatius, que va desaparkixer, el chrec 
d’infonnatius diaris, que era el que, dintre de la seva estructura 
de funcionament, era el que li abastava més la seva dedicacifr 
filis en aqueil moment. Per tmt, no va ser despatxat: se li va 
oferir la cosa que djntre de la nova organització s’acostava més 
al qirc ja estava fmt en aquell moment, i que Ei era més cbrnoda 
a ell, per manifestacions que rn’havia fet anteriorment -totes 
les qiiestions de producció, com 6s habitual, doncs, li prodilj.eri 
una angoixa especial. Per tant, res del que vostks diuen, i him 
dit, han suposat, i suposen -que poden fer-ho, peryuk són to- 
talment lliures-, 6s cert. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. Senyor Xavier Sato, te 
la paraula per a un tom de replica. 

El Sr. SOTO: Hem comaqat fent una discussi6 sobre lap- 
sus: jo crec que el veritable lapsus, el que ha costat el chrrec al 
senyor Rhfds, vil ser l’emissi6 del programa Trenta minuts. No 
ho crec sols jo: ho creuen tots els mitjans de cornunicaci6 
d’aquest país, que així ho lxm assenyalat en les seves Informa- 
cions. En un moment determinat, quan vosik ens explicava els 
criteris d’aquesta destitució i de la reestructuraci6, jo pensava 
que ens arribaria a parlar de la guerra de les gal;xies, quan VOS- 

ti: parlava de sat2lmlits i tot aixb: la realitat del cessament del 
scnyor Rifols 4 dcstitucib, com vostk vulgui- és que no va 
ser prou sectari, que no va mibar al nivell de sectarisme que exi- 
geix I’actud equip de direcció de ZV3, aquesta 6s l’iínica realitat. 

Jo li he parlat abans tlc coincidhcies i de casualitats. No 6s 
que jo en parli, és que s’hm produit. 6s a dir, que e1 senyor 
Marcet, el responsable de mitjans de cornunicaci6 de Conver- 
gencia Dernocrhtica, va criticar l’ernissió d’iiquest programa, 110 

és que m’ho inventi jo, ho va dir el senyor Marcet, i es va pro- 
duir parallelment al cessament del senyor RMols; que aquest 
terna va ser tractat en el Consell Executiu de la Generalitat 6s 
una obvietat; que aquesta rcestnicturaci6 que vosth als explica 
tan raonada es va produir en par;tl.lel, amb posterioritat a 
l’ernissi6 d’aqucst programa 6s una causalitat. No me les estic 
inventmt jo. I el curiós de tot aixb és que els científics diuen 
normalment que les casualitats i les coincidhcies no existei- 

xen; en canvi, a TV3, sembla que les casualitats i Ies cohncid&n- 
cies existeixen bastant. 

I a mi 1’Únic que em preocupa és que vosths han de fer mol- 
tes reestructuracions. Perque jo, quan els vaig parlar i els vaig 
preguntar aquí, fa unes setmanes, sobre el cessament del senyar 
Comes, efectivament no hi havia cessament, hi havia reestruc- 
turació; avui hem parlat de la destitwi6 del senyor Rhfols: no hi 
ha cessament, hi ha reestructuració. Molt em temo que haurem 
de parlar de més reestructuracions, en aquesta Comissi6 de 
Control de la Corporaci6 Catalana de Rhclio i Televisi6. I, fran- 
cament, no li puc assenyalar que, al darrere d’aquesta reestsuc- 
turaci6 i dels nous nomenaments... Nosaltres els observem m b  
preocupaci6, amb molta preocupació; creiem, utilitzant la dita 
castellana, que passem de Guatemala u Guatepeor. 

Res més, i moltes grkies, 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies. Té ara la paraula la 

senyora Rosa Marti. 
La Sra.  MART^ I CONILL: S í ,  moltes gracies, senyor Presi- 

dent, Per una part, rn’agradaria agrair-li al senyor IFeuÚs la in- 
fomaci6 respecte a les hores aquestes d”emissi6 d’informatius 
que ens ha donat, tant respecte a I’any 39 com -suposw les 
presumibles de l’any 90 -perque, evidentment, el número 
d’hores se sabrh, suposo, al final, I, aixb, em penso que podria 
ser una possible justificaci6 de la creaci6 d’aquesta hrea, per 
aquest increment d’hores d’ernissili. Per& en tot cas aixb, no 
justifica, no justifica gens, COM ha dit abans el senyor Soto, el 
cessament del senyor RAfols, i tampoc no aprofitar aquest bon 
professional, i retirar-10, o separar-10, de les hees que tenen re- 
laci6 amb el tema d’informatius. 

Na em negar8, pes tant, que 6s evident que ha coincidit -tot 
aquest seguit de coincidhcies que ha destacat molt b4 abans el 
senyor Sote-, ha coincidit la destituci6 del SCXIYQ~ Rhfols, cap 
dels informatius de TV3, amb aquesta creació d’aquesta nova 
&rea, que alhora -val a dir-ho, també- 6s dirigida pel senyor 
Josep Sans, que abans havia estat Adjunt de Direcci6 de TV3. 
Pcr a nosaltres -no hem de reiterar-ho, j a  s’ha dit-, va ser 
una mala noticia, la destitució del senyor Rafols, i més quan co- 
neixem totes aquestes causes que ..., b& van sortir reiteradament 
a la premsa, relacioitaúes amb la destitució, entorn al tema del 
programa que es va emetre respecte a la problemhtica dels a b -  
cadors, que, segons sembla, doncs, no va ser evidentment del 
grat del Consell Executiu 

Si l’emissió d’un tema de destacada actualitat, com 6s el te- 
rna dels residus, que avui se n’ha parlat aquí molt i que estil sor- 
tint a la premsa constantment, molesta a uns quants i, per 
l’efecte dbmino, provoca destitucions, estem en un punt que ens 
separa molt, molt, del que tantes vegades hem redarnat, que és 
menys sectarisme i mds pluralisme. Per6 ja voldria destacar una 
qüesti6 important, i és que, si 6s veritat que es confirma --que 
SUPOSO que serh molt diflcil, per& que 1’Executiu ha tingut 
quelcom a veure en una destitució, m’aagradaria ressaItar al 
senyor Director General i ah senyors i senyores diputades que 
aixb és un fet que distreu ..., que es fa per distreure l’atenci6, i 
que és molt perilt6s que el Consell Executiu pugui intervenir 
entorn de l’ens, perqub s’ha de recordar que el control de I’ens 
s’exerceix des d’aquest Parlament i thicament des d’aquest 
Parlament. 

I, avui, baixant cap a... -m’agradaria explicar una ankdota 
molt curta-, baixant ..., quan venia a la Comissió, estava mor-  
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dant l’emissi6, i com es va donar ahir..., per Catalunya Rhdio 
----encara que esthvem parlant ara de TV3, perb corn es va do- 
nar ahir una noticia, per expiicar i per posar en evidhcia la 
güesti6 aquesta del sectarisme i la manca de pluralisme-: ahir 
es va donar per Catalunya Rhdio la notícia de la condemna, n e  
més d’un dia d’arrest i 50.000 pessetes de multa, al senyor Pe 
cIro Rui;!, i la noticia deia que aixb li ha passat perqug va dir 
que el senyor Borrell s’havia comprat un xalet de lSU.000 
pessetes (remor de veus). Ai!, 150 milions, milions de pesse- 
tes. 

La noticia cs va donar, nosaltres entenem, molt malament, 
perque el que no es va dir 6s que no f’han condemnat per haver- 
ho dit, sin6 perquh el que va dir era mentida. 

I jo, personalment, ahir i avui, he hagut de desmentir i acla- 
rir a molta gent que va sentir la noticia per Catalunya Rhdio i va 
interpretar que solament l’havim condemnat per haver-ho dit, 
corn si el senyor Borrell de veritat tingués el xalet i fes lleig que 
el senyar Ruiz ho digues, quan la realitat és que l’han condem- 
nat perqub aixh és mentida, i aquesta mentida és la que és cons- 
titutiva d’un delicte d’injtíries. 

1 fets corn aquest, que és anecdbtic, em preocupen, i em 
preocupen molt, ens preocupen molt, perque evidentment és 
una tergiversació de la informació i, sobretot, de les noticies, i 
per tant, dels informatius. 

I suposo que q u i  rau una de les qüestions importants del 
gran control que es vol exercir --segons qui, evidentment- 
dels informatius. 1 si, com ha dit el senyor Femis, doblem gai- 
rebd les hores dels informatius, doncs, evidentment, aquesta su- 
poso que ha de ser una Brea que encara, evidentment, doncs, 
s ’ha de cantrolar més. 

Per tant, a hores d’ara, nosaltres ens preguntem: aquesta des- 
tituci6, aquesta k e a  d’Actualitats, ens portar& uns informatius 
encara mes sectaris en el futur? 

Moltes &cies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Senyor Femí,, per a un 

torn de contrareplica, té la paraula. 

L’objectiu és quc ens portin uns informatius millors. I..., b&, 
puntualitzar nom& tres o quatre COSCS --gairebé repetir el que 
he dit abms-: j o  no he separat el senyor Rhfols del seu Arnbit 
d’actuaci6 professional; j a  he dit que se li va oferir dintre de1 
nou organigrama el c h e c  que mes s’acostava al que estava 
fent en aquells moments. 

Segon: que l’upini6 que els mitjans de carnunicaci6 pu- 
guin tenir per a aquest tema, que almludeix el senyor Soto com 
la veritat, corn que ja és raó de veritat, no pot canviar la re- 
alitat, en absolut, en cap moment, i menys en aquest cas. Xn- 
sisteixo que va ser una proposta al Director General personal 
meva, en fumi6 d’aquesta reestructuració que vaig proposar, 
i que ..., <<casualment>>, doncs, no 6s perquh el d’informatius 
fos 1’5ltim per una cosa per casual, sinó que, pels meus ni- 
vells d’implicaci6 en les meves tasques anteriors en la dircc- 
ció de TV3, el que coneixia m6s era... Explotació, ho vaig 
fer primer, despres vaig fer Programes i després vaig fer Xn- 
formatius. 

~i Sr. D I R E ~ O R  DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA: 

Res més. Grhcies. 
El Sr. PRESIQEW: Moltes gricies. La pregunta que se- 

gueix és la 18428, també del Grup Socialista. Qui far& la pre- 
gunta? El senyor Soto? Té fa paraula. 

Pregunta sobre les condicions econdmiques 
de la retransmissid en diferit del cuncert 

en reconeixement &i Curnit2 Olimpic Catuld 

El Sr. SOTO: Fa uns mesos, en la mateixa sala en qu& estem, 
la Comissi6 de Cultura, per majoria -una majoria en qu& en 
aquells moments també estava el Grup parlamentari de Conver- 
gencia i Uni6, probablement per@ el Diputat que va portar 
aquell terna era d’Uni6 Demacrhtica-, es va manifestar en 
contra del reconeixement del Cornit5 Olímpic Gataih. 

Aquest anomenat Cornitk Olimpic Catal3 fa uns mesos va 
celebrar una gala al Palau de la Música a Barcelona, una gala 
que va despertar un gran interks públic, tant d’innterbs que no va 
ser capag d’omplir el Palau de la Mtisica, un Palau de la Música 
que es vil quedar a la meitat, certament és així. I, COM vastes sa- 
bran, poques setmanes després, en un hora habitual, i de forma 
una mica sorprenent, la Televisi6 de Catalunya, en un horari de 
mhirna audihcia, un dissabte a la tarda, va retransmetre A b -  
viament no de forma íntegra, cosa que va aixecar critiques de 
l’anornenat COC- aquesta gaia realitzada. Amb el sentit de 
I’oportunitat que caracteritza TV3, també es va produir aquesta 
transmissió quan era a Barcelona una comissió de seguiment 
del Cornit& Qlfmpic Internacional sobre els treballs que esta de- 
senvohpant d COOB, 

Nosaltres, la nostra pregunta, el que voldríem saber ks qui- 
nes s6n les condicions econbmiques del contracte que van subs- 
criure Televisi6 de Catalunya i les Emissores de la Generalitat, 
amb els organitzadors del concert ceiebrat al Palau de la Músi- 
ca Catalana en favor dei reconeixement de l’anornenat: Comite 
Olimpic Catalk, per la retransmissi6 en diferit d’aqueil concert, 
i també, si s’em permet, per l’exclusiva de l’estrena de I’hirnne 
del Comite Olhpic  Catal$ que no va ser pern& a la resta de 
televisions que pogués ser gravat, perqu5 havia estat contractat 
en excíusiva per la TeIevisih de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT: ES senyor Granados t6 la paraula. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Senyor Diputat, ara fa un 

moment que vostk denunciava la nostra dcpendhia, i ara vos- 
t2 resulta que diu que la Comissió de Cultura del ParIament, 
<<que precisament hi havia un representat de CiU>> ... 6 s  clar, 
aleshores, o b6 nosaltres, doncs, som ..., depenem de CiU, o bé 
nosaltres som independents. I corn que, precisament, som inde- 
pendents --i jo ho haig de dir: el COC, a nosaltres, ens mereix 
un gran respecte, encara que cstigui defensant una opció di- 
guem-ne dificil de materialitzar avui-? nosaltres no podem, 
precisamelit, perque som independents, fer un acte de rnargina- 
ci6 cap a aquests senyors. Aleshores, bé, nosaitres prenem una 
opi6 d’empresa, i l’opci6 d’empresa 6s que en aquest acte hi 
cantava en Lluis Llach, la NrEria Feliu, la Laura Marti, el Smti 
h i s n  i la Coral Sant Jordi; tots aquests cantants formen part, di- 
guem, de la música viva del nostre país, la que tots respectem, 
i, 6s clar, tarnbk els podíem fer un greuge a ells, perque estaven 
allh. Oi que no els fem el greuge? Doncs, tampoc es pot fer a 
Televisió de Catalunya. X aquesta.. ., aquesta gestió nostra d’ern- 
presa va ser la següent: Televisi6 de Catalunya abonava 
2.700.000 pessetes pel dret de gravnci6 dels cantants i miisics 
actuants i 1’ADOC renunciava al cobrament d’aquests diners en 
efectiu i els reinvertia en espais comercials propis al preu de ta- 
rifa vigent a TV3 i a Canal 33; la proclucció i weatitzaci6 
d’aquest espot corria totalment a c b e c  exclusiu de 1’ADOC. 
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Q.uant a Catalunya Ridio, tamM 1’ADOC i Catalunya Rhclio 
van acordar realitzar un intercanvi de les següents crzracteiísti- 
gues: 1’ADOC s’encarregava de fer totcs les gestions per tal 
que Catalunya Rbdio enregistrés la gran gala concert del COC 
-que es va celebrar, corn vnstks saben, 1’1 de mar$ del 90, al 
Palau de la Miisica-- i ,  a canvi, Catalunya Rhdio, emetia dcu 
falques de promoció d’ayuest C Q I ~ C C ~ ~ ,  a repartir entre els dies 
26,27 i 28 de febrer. 

D’dtra banda, el senyor Francesc Serra, Vice-president de 
I’ADOC, va contractar, mitjanpnt el departament comercial de 
Catalunya Rhdio, l’emissi6 de vint-i-set falques més, de quinze 
segons, que es vali emetre entre el 14 i 23 de febrer, per un import 
-pagat- de 242.920 pessetes, Ja esfi; aquesta és la respsta, 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, el senyor Soto té la paraula 
El Sr. SQTO: Senyor Granados, si per donar-im, aqur’, rnos- 

tres dc la seva independkncia respecte ii Convergkncia Demo- 
critica, l’exemple que ens troba és aquest, jo li recomano que 
en busqui d’altres perquk, amb aquest, no en surt gaire llult. 
Tothom sap qui 6s el President del COC; tothom sap que aquesta 
matcixa persona era Conseller de la Gelieralitat fins fa pocs mesos. 

Em temo que, si vostk vol demostrar la seva independkncia 
respecte al Govern i a Convergencia i Unió, aquest no és 
l’exemnple adient. En tot cas, vosth sap que, en aquest tema, el 
seu propi partit esti en contradicció; voten en un iloc unes co- 
ses i en un altre lloc unes altrcs. No em sembla que, precisa- 
ment, sigui bon exemple d’independkncia. 

Vostk ha dit que no podrien marginar el COC. Jo no li he de- 
manat que marginin el COC, perb vostk creu que la resta de te- 
levisions, que no van mostrar interks per retransmetre en directe 
la gala del COC, estaven margincant el COC? Jo crec que no; 
scnzillament, entenien que la informaci6 objectiva i w r q  i co- 
rrecta que s’havia de donar era una ressenya de l’acte que es re- 
alitzava, i no una retrammissi6 en directc, que es paga, 
cfectivament, a canvi de falques publicitbics, per6 que costen 
uns diners, i que s6n diners -jo li vull recordar que vostk ha 
parlat abans de televisi6 pGblica- de tots els ciutadans i ciuta- 
danes de Catalunya. 

1 vosti: ha ptlrlat d’opció d’ernpresa, Nosaltres discrepem 
d’aqucsta retransmissi6; creiem que no era correcta. 1-10 diem 
sincerament. 

fis obvi també que ens preocupa, molt especialment, la pu- 
blicitat que s’ha donat a uns actes organilzats per un col-lectiu 
que va tenir molt a veure amb el que va pass;u* -jo no en vuil 
parlar més, cl’aíx&-, a IE’estadi de Montjiiic el mes de setembre. 
No sé si, realment, aquesta actitud és 1’actitud que ahvoreix 
mBs una televisi6 pública qrie diu que vol ser I’mfitriona dels 
Jocs Olímpics de 2492. Aixh, vostk mateix ho ha de jutjar, 

Nosaltres, en tot cas, el que assenyalem és que questa re- 
transmissió, des del nostre punt de vista, no era correcta. No m s  
la justifiqui, si us plau, en. fmció d’un inte&s per la música catalana; 
n’hem padat molt en nqiesta Coinissiti: hi ha moltissims actes   nu si- 
cals a Catalunya, protagonitzats per camants i artistes catalais, qire 
no són retransmesos  per TV3, i, probablement, actes en els quals 
no es canta una anq6, sintj que se’n canten bastants més. 

Aquesta retrmsmksid és clarment una opció política, p l i -  
tica perquk es tracta d’un tenia polític de primera magnitud, i, 
per tant, vosths v<m fer una acci6 política. Nosaltres, el cpc hem 
de dir és que no la campastim, que creiem que 6s una opci6 po- 
lítica dolenta. En tot cas, 6s obvi que el Director General 6s 

vostk i no nosaltres. Pe6  jo crec que, sincerament, sobre aques- 
ta qiiestiii, caldria reflexionar., sobretot per al futur i per evitar, 
sobretot, que nosaltres pugucm, doncs, caure en publicitat, una 
publicitat mes enllh del que 6s estrictament inforrnacib, at&s que 
estan posant pals n les rodes, moltes vegades, a la cita del 92. 

Res més, i moltes grhcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grbcies. Senyor Granados, té la 

paraula. 
El Sr. DRE@TOR GENERAL: Senyor Diputat, jo  com- 

prenc el que pensa wostk sobre si 6s ..., seria una marginació o 
una no-rnargiiiacih. Jo crec que la marginacili, precisment, est& 
a no donat u11 tracte, que donaries a una altra instituci6 Q a un 
altre collwtiu, no donar-los al COC. Per tant, com que jo estic 
absolutament convenqut que la postura de TV3, en aquesta 
qiiastió, 6s una pastura absolutament gerencial; vull dir, a no- 
saltres ens interessen aquests cantants, i ho farem. I,.. (Pairsa. 
Remor de Veus.) I, aleshores, jo  tamb6 li faig una altra conside- 
ració; j a  he dit que aquests senyors estan defensant una acció 
dificil de materialitzar avui, per& home, vull dir., el President 
del COC ha estat rebut pel senyor Samaranch; vull dir, que 
tampoc és que sigui una qüesti6 que posi, diguem, tants pals a 
les rodes si el mateix senyor Sarnaranch li ha donat, diguem, el 
protagonisrne de ser rebut. 

I, després, una dtra cosa que voldria, doncs, que vostE m- 
miés: si realment nosaltres tingukssim un inter&s especial, que 
voídria dir aquesta opcid política que vosth menciona, en defen- 
sa del COC, mes enlla del qzle ..., del propi context noticiable, a 
mi m’agradaria que vostk em digubs quantes vegades ha apare- 
gut aquest senyor o ha aparegut el COC, que realment no ha- 
gués estat justificat concretament per I’interhs noticiable, Jo ho 
he mirat, i, prhcticament, cap. 

Naturalment, aixb demostra que la nostra gesti6, en aquest 
aspecte, ha estat una gesti6 absolutament gerencial, totalment 
lluny de qualsevol interks de tipus polític ni secviri. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies. La pregunta que se- 
gueix 6s la 13430.1, del Grup de Convergkncia i UniCi, Q,ui far& 
la pregunta? Senyor Codina? 

Preguntes sobre la participacib de Tekvisi6 
de Catalunya en tu campanya d3adui ’ s }> )  

sobre la retmnsmimib del Campionat Mundiul de 
Futbol 1990 per Televisi6 de Catlalunyu, SA, 
i sobre els possibles canvis en la programcib 

de Catoiunyu Rddio de cara a I’cstiu 

El Sr. CODWA: Si em permet, senyor President, per anun- 
ciar que el nostre Grup retira la punt 1, punt 6 i punt 14, i tot se- 
guit Xa 18430, que seria la punt 4, amb el permis de la 
Presidhncia, formular8 1a pregunta el Diputat Frederic MartL 

El Sr. PRESIDENT: El Diputat, senyor Frederic Martinez té 
nez. 

la paraula per fer la pregunta 18430.4. 

Pregunta sobre I’abast de I’acord signat 
entre Teievisid de Catalunya, SA, i la 
Unirwsitat Politt‘cnica de Catalu Mya 

~i ST. MART~NFZ x XBAÑEZ: M O I ~ ~ S  grscies, senyor Resi- 
dent. Es tractava de si el Director General pot indicar-nos quin 
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és l’abast de l’acord signat entre la Televisió de Catalunya i la 
Universitat Polithica? 

Moltes grhcies, senyor President. 
EL Sr, PRESDENT: El senyar Granados li contestab, té la 

paraula. 
El Sr, DIRECTOR GENERAL: Senyor Diputat, precisa- 

ment, des de les primeres, des de les primeres vegades que el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat es va dirigir 
al Director de W 3 ,  i tamb6 a aquest Director General, per tenir 
reunions sobre aquest terna, la televisió pública de Catalunya va 
tenir un interks especial que fóssim nosaltres els que féssim 
aquesta labor, diguem-ne, d’instrucció absolutament bisica que 
necessitava la nostra societat ... Aqui jo tinc un cathleg, un estu- 
di en qub ens diu: <<Poblaci6 major de catorze anys a Catalunya 
que no te el graduat escolar>>, i que, inclosa la que 16 dificultats 
per llegir i escriure, són m6s de dis milions de persones que no 
tenen el graduat escolar. 

El Sr. CODINA: Senyor President, si em permet €er un acla- 
rimen t .. , 

E1 Sr. PRESIDENT: Si, si. 
El Sr. CODINA: El nostre Grup havia retirat -ho he anun- 

ciat fa un moment- les preguntes n h m o s  1, 6 i 14; malgrat 
aquest anunci, el Director General est2 responent la pregunta 
ntímero 1, que nosaltres haviem retirat, perb amb molt de gust 
escoltarem la seva resposta com si l’haguéssim fet. 

E1 Sr. PRESIDENT: Acabi, doncs, breument, 
El Sr, DlRECTOR GENERAL: Si, la I, 6 i 14,. 
El Sr. PRESIDENT: La I, 6 i 14 s’hm retirat, i vostk estava 

contestant la 1. De totes maneres, si vol rematar la resposta, 
breument, pot fer-ho. 

El Sr, DIRECTOR GENERAL,: Breument, breument, 6s que 
Televisi6 de Catalunya deixa, diguem, a preu de cost ..., a preu 
de cost vol dir la infrastructura i, diguem-ne, l’electricltat per 
passar els videos d’aquests cursos, i aquests cursos, natural- 
ment, estan patrocinats, estan fets, cstan constru~~s, pel Departa- 
ment de Benestar Social de la Generalitat. 

S6n cursos que duren trenta minuts, que s’emetran de dilluns 
a dissabte per TV3, a les 9 del mati; de dilluns a dijous es repe- 
tiran a través del Canal 33, de les 17 hores a les 17.30, les Ili- 
$uns emeses el mateix dia per TV3. El divendres, tarnb6, pe2 
Canal 33, es repetirh la 31iq6 emesa per TV3 el divendres, de les 
17 hores a les 18 hores, i, a mds, es donar& la lliq6 e1 dissabte al 
mati. El contingut de les lligons d’aquest primer cicle, quc em 
sembla. recordar, que cornenpri el 28 de maig i acabarh el 30 
de juny, i que donarh llipns de catalh, matemhtiques, frmchs 
--catal&, matemktiques i franc&-, de dilluns a divendres, i 
que es tracta d’una acci6 pilot que es podria, es podria repren- 
dre el proper mes d’octubre, d’acord amb el Departament, des- 
prés d’avaluar els resultats d’aquest, diguem, curset que 6s un 
curset d’experimentació. 

Nosaltres estern molt satisfets d’haver pogut ser -jo crec 
que és la fumi6 dc la televisi6 p6blica de Catalunya, precisa- 
ment- ..., de fer accions d’aquest tipus, en les quals, doncs, 
creiem, i ens sembla, doncs, que poden tenir en la població ..., 
poden tenir, diguem, una gran acci6 per beneficiar aquesta po- 
blació de Catalunya, doncs, que no té el graduat escolar. 

El Sr. PESDENT: Mdt  bé. Ara, han de contestar a la pr+ 
gunta número 4 del Grup de Converghcia.,, Senyor Martinez, 
demana la paraula? 

El Sr. MA€¿ThEZ I IBkÑEZ: No, no; que havia interpretat 
que el senyor Director General canviava el tema, i anava a dir 
que li ha agraya molt, perb que si em podia dir alguna cosa res- 
pecte al terna.de la Politknica. 

El Sr. PRESIDENT: No pateixi senyor Martinez, que la Re- 
sidkncia vetlla pels drets dels senyors diputats, grhciees. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Sobre el tema de la Univer- 
sitat Polithica, Televisi6 de Catalunya té eI propbsit de parti- 
cipar en l’establirnent d’un sistema integral de formació, a 
nivell universitari, de futurs professionds dels mitjans hudio-vi- 
suals, en el qual es pugui combinar la teoria impartida a J’ada 
amb les prhctiques realitzades en les prbpies installacions de 
TV3, i que aquests cursos siguin en regim d’immersió, amb una 
tutoria, en la qual intervé i collabora personal de TV3, 

Aquests grups de treball es prolongaran per un període bas- 
tant important de temps, que es determinar8 en cada cas, perb 
que no poden superar els sis mesos. 

I la Universitat Politkcnica, en el marc dels seus estudis de 
tercer cicle, realitza activitats de recerca i formació de llarga 
durada i els estructura en uns anomenats programes de mhster, 
que estan dirigits, precisament, a titulats universitaris, i que es 
caracteritzen per un alt nivell, situat entre el segon cicle univer- 
sitari i el doctorat. Un pla hgil que permet una actualització 
constant i una vessant professionalitzadora que, per al dia de 
dem&, doni resposta a les demandes socials d’especialistes ca- 
paqos d’assolir objectius d’innovaci6 i de modemitzaci6 mit- 
jangant la tecnologia més actual. I per aixb es va decidir, entre 
la Universitat Politkniea i la Corporació Catalana de Rhdio i 
Televisió, doncs, la creació i tirar endavant aquest mbter de 
producci6, 

L’objecte en que es basa el conveni 6s concertar, entre 
aquestes dues institucions piibliques, aquest programa de prepa- 
ració especialitzada i practica, a fi i efecte de realitzar la forma- 
cib d’estudiants a l’empresa. Per tant, la naturalesa de relaci6 
entre l’estudiant que acudeix a realitzar les prktiques i Televi- 
si6 de Catalunya és estrictament acadhmica i, naturalment, alie- 
na a qualsevol, diguem, d a c i 6  de tipus contractual, en qub 
queda expressament exclosa, absolutament, la r eb i6  laboral. 

Per poder participar en aquest programa de cmperaci6 és 
necessari que els estudiants pertanyin a aquest centre i que esti- 
guin matriculats en el programa rnhster. La durada del conveni 
es fixa per al periode que va de I’ 1 de gener del 1990 fins al 3 1 
de desembre de 1992, amb prbrroga autornhtica per pedodes 
d’un any, en el supbsit que cap de les dues parts IW en comuni- 
quin expressament la rescissió. 

Tambk nosaltres, amb aquesta iniciativa, fem de televisi6 
pública i estern molt satisfets de poder collaborar amb la Uni- 
versitat Politecnica i poder coklaborar amb el món de l’hudio- 
visual, precisament en la formació d’acluelies persones que, 
després, no solament -diguem-n- TV3, sinó altres televi- 
sions del pais i tarnb6, doncs, empreses privades, necessitaran 
per al futur. Em sembla que 6s una bona opi6 i 6s una tasca so- 
cialment important. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Senyor Martinez, td la 
paraula. 

El Sr. MARTblEZ I IB-: GAcies, senyor Resident. Em 
sembla que l’exposició del senyor Director General ha estat molt 
interessant, sobretot: el tros final en que ranarcava la utilitat prhcti- 
cad’aquesta nova f6rmula &ensenyament, de vincular el que 
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tantes vegades hem demanat des d’aquest Parlament, el que és 
la professionalitat tebrica amb la professional prhctica. Malgrat 
el lapsus inicial -i ho dic cn el millor dels sentits- del senyar 
Director General, que ens ha contestat una pregunta que no li 
havíem fet, jo li agraeixo molt que ens hagi fet aquella explica- 
ci6 respecte de la primera pregunta del nostre Grup, que es deia 
el i<GraduY’ s B. 

I si m’ho permet, amb la benevolkncia de la Presiclhncia, be- 
nevolkncia que el caracteritza, jo m’atreviria a dir-li, al senyor 
Director General, que ja ho sap, perquk 6s un tema de debat 
continu en aquesta Cambra: que la cobertura cleI Canal 33 no 
arriba a tot el territori, que normalment les comarques mes 
allunyades no s6n les més afavorides culturalment, i que si des 
del 33 s’inicia aquesta operacib --que penso que hem d’aplau- 
dir-, la coklaboraci6 entre la Direcci6 General de Televisi6 i el 
Departament de Benestar Social, més encara f6ra d’agrair que 
la cobertura arribés a aquelles comarques més allunyades que 
més dificultats tenen per accedir a totes aquestes qüestions. Sé 
que compartim aquest sentiment i que, per la resposta que va 
donar al meu company d’esc6, el senyor Coma, s6 que ben aviat 
cobriran tot el territori de Catalunya, i desitgem que sigui així. 

No obstant aixb, penso que s6n d’aplaudir totes dues iniciati- 
ves: la que corrc=spon a la resposta a la primera pregunta i la que 
m’acaba de fer a mi. Per totes aquestes raons, moltes grhcies, 
senyor President, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. En tot cas, la pregunta 
que segueix també incidir& sobre aquesta problernitica de l’am- 
pliació de la recepció del Canal 33. En tot cas, el senyor Grana- 
dos, si vol contestar ara, té la paraula, perb tenint en compte 
que hi ha questa pregunta especifica per a aquest terna. 

El Sr. DRECTOR GENERAL: Remarco el que ha dit el 
President. Només fer esment que aquells cursos de quk han par- 
lat, doncs, són cursos que es duen a terme a partir de les nou del 
matí, cada dia, des de TV3, no des del Canal 33: del Canal 33, 
en parlarem després, perquk hi ha una pregunta formulada pel 
seu Grup. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, La pregunta que se- 
gueix 6s la 18430.7, del Grup de Converg&ncia i Unió. Qui far& 
la prcgunta, senyor Codina? 

El Sr. CODINA: 1 3  Diputat senyor Castellnou, senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Castellnou té la pa- 
raula. 

Pregunta sobre I’estut dels treballs per a 
augniencar I’ubast del Catia133 

El Sr. CASTELLNOU: Grhcies, senyor President. Seguint 
una mica el fil de 1’6Etima intervenci6 del senyor Martinez, per 
interessar-me sobre com esti la situació del Canal 33, a quines 
comarques ja ha arribat, i a quines comarques encara no se’n 
veuen les imatges, i amb la intenci6 que finalment tot el territo- 
ri de Cataiunya i tots els habitants de Catalunya puguin veure 
les imatges del Canal 33. 

Gracies. 
El Sr. PRJWDENT: Moltes grhcies. El senyor Fernis 16 la 

paraula. 

senyor Diputat. Bé, per a nosaltres també són una gran frustra- 
EI Sr. DIRECTOR DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA: si, 

ció les continues demandes que tenim d’estendre la cobertura 
del Canal 33 i no  poder-hi arribar. 

Fem tot el que podem, perb vull repetir el que ja he dit altres 
vegades aquí, doncs, que l’ampliaci6 de cobertura passa per una 
activitat prbvia de la Dirwci6 General de Telecomunicacions, 
de concedir-nos les freqühncies; freqiihies que s’hm de con- 
cedir desprks d’un pro& de planificació que 6s complex i que 
hi est& coklaborant, tant la 13irecci6 General de Telecomunka- 
cions, corn Retevisih, corn el nostre departament thcnic de for- 
ma bastant intensa per resoldre-ho. S’ha de reconEker que era 
un canal de televisió que no estava planificat entre les espectati- 
ves del territori i que, doncs, representa una, realment, tasca 
tecnica bastant complexa coordinar totes les freqiihcies, que 
cada vegada és m8s dificil. 

Aixb s’esth produint fruit d’aquesta activitat, perqub ja vam 
inaugurar, el 21 d’abril, quatre centres reemissors importants, 
els primers quatre centre reemissors, perquk els altres eren els 
centres emissors: Collsuspina, el Montcaro, el pic de 1’0rri i 
Montserrat, que cobrien ja zones i cornarques bastant impor- 
tants, que estaven marginades, Va representar, en aquell mo- 
ment, una ampliació de cobertura de 300.000 persones. La tasca 
de coordhaci6 i de treball t h i c  continua; el que puc saber ara 
en aquests moments 6s que hi ha el propbsit que aquesta Co- 
mis Sió, creada per la Direcci6 General de Telecomunicacions, 
Retevisih i els nostres serveis t&cnics, d’acabar la planificaci6 
de la següent etapa el 30 de juny, cosa que vol dir que a partir 
del 30 de juny podrem reemprendre una altra fase d’implanta- 
ció de reemissors. 

Com va passar l’altra vegada, de seguida que varn tenir prhc- 
ticament les freqiihncies, al cap de poques setmanes es van p- 
sar en marxa tots els centres emissors, perque estem tenint molt 
equipament ja copiat en previsi6 de saber, exactament, quines 
s6n les heqükncies. 

Durant el mes de juny 4 i c -  tindrem aquesta planificacih 
-i espero que sigui aix-, i aquesta implantació d’aquesta no- 
va etapa es far& durant tot l’any 90, és dir que a finals del 90 
podrem posar en marxa, en Eunci6 d’aquesta plmificaci6, els 
següents reemissors: el de Sant Pere de Ribes, per a Vilanova i 
Sitges, el de Cabrils-Matar& el d’lgualada, Montcada, Calella, 
Olot, Molins del Rei, Palafrugell, el Vendrell, Ripoll, un petit 
reemissor que M ha a la ciutat de Lleida, que es diu Mangra- 
nas ,  6s un poble del costat perb que cobreix una zona urbana 
de la ciutat de Lleida, Sant Feliu de Guix&, Puig-reig-Girone- 
lla, Calonge, Arenys de Munt, la Cerdanya, Montblanc, Flix i 
Portbou. Aquests s6n les emissors d’aquesta nova etapa de pro- 
gramaci6 que ens permetran posar en funcionament la cobertu- 
ra des del punt de vista de població del 93% de la poblaci6 de 
Catalunya, la posada en mima que es preveu -ja dic-, amb 
pas previ d’aconseguir les freqükncies abans del 30 de juny, du- 
rant tot l’any 90 en hncionament. I durant el 91, tenim la previ- 
si6 d’arribar als mateixos nivells de cobertura que TV3, sempre 
fent aquest pas previ necessari de coordinaci6 de les frreqiih- 
cies. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Castellnou. 
El Sr, CASTELLNOU: Si, grbcies, senyor President. Una 

pregunta molt concreta sobre aquest punt. En cas que quedds, 
corn a l p a  vegada havia passat amb TV3, alguna pobIaci6 pe- 
tita i aillada entre les valls, per exemple, Santa Eulhlia de Riu- 
primer, hi ha prevista, en aquesta planificaci6 que el senyor 
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Femús ha explicat, cobrir-la ara o est2 previst un cop arribat 
l’any 91 o al final d’aquest programa que ha explicat. És a dir, 
una zona aillacla cl’ombra on quedi una poblaci6. 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: 
Com he dit, els únics centres que podrem coordinar s6n 
aquests, perquh una prioritat en b c i ó  de la dirnensi6 de la p e  
blació, perquk cada freqiihcia fa m6s difícil baixar a nivells in- 
feriors, no? Aleshores, tot el que 110 siguin aquests que he 
mencionat, estan previstos dintre del 9 1. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. La pregunta que s e  
gueix 6s la 18430,8, del Gnip de Converghncia i Unió. Qui farh 
la pregunta? 

El Sr. CODINA: Jo mateix, senyor hesident. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Codina t6 la paraula. 

Pregunta sobre la seva iniervencili 
en el Congre‘s dels Diputats 

El SF. GODINA: Grhcies, senyor President. Senyor Director 
General, voldrlem co&ixer quin va ser el contingut de la seva 
intervenció en el Congrks dels Diputats pel que fa a les aporta- 
cions en la ponkncia qnc en aquests moments esth estudiant la 
reelaboracili de les bases del nou model de radio i televisi6 pú- 
bliques, i ho voldríem saber --si em permet I’ús de la paraula, 
senyor President- perque, cies de la mo&stia dels repre- 
sentants del nostre Grup, agui, a Catalunya, en el Consell As- 
sessor de Televisió Espanyola, vam redactar un document, que 
mds tard va ser traslladat a una reuni6 de consells assessors a 
Saragossa, i el Partit Socialista, no sé si perque en el si del Con- 
sell Assessor hi ha socialistes provinents del PSC i socialistes 
provinents del PSOE, o per casuagat, o pel que sigui van tenir 
una actitud, des del meu punt de vista, totalment criticable; una 
ponhncia que havia estat aprovada per totes les forces politiques 
presents en el Consell, per majoria -no per majoria, sin6 total- 
ment-, 6s a dir, un suport total de totes les forces, quan va ser 
I’hora de presentar-se aquesta ponhcia, que anava en la direc- 
ci6 &intentar corregir, d’apartar m6s que corregir noves idees, 
en la discusió d’aquest document de bases, el Partit Socialista, 
per les raons que he dit abans o per les que siguin, va canviar de 
vot, aquella idea de la unanimitat es va perdre, i es va mar per 
majoria, aixxb si, de tots els altres grups, llevat del Partit Socia- 
Iista, ~QI[ICS,  per les raons que siguin. No podia ser d’una altra 
manera, a Saragossa, aquesta ponhncia no va prosperar, la ma- 
joria dels consells eren de govern socialista, i no hi va haver 
manera que aixb prospergs. 

Desprks d’aquesta aportaci6 que es va fer des dels 4 i c -  
representants del Consell Assessor del nostre grup, a@, a Ca- 
talunya, voldríem conhixer si, per part de la Direcció General, 
desprds de la intervenci6 en el Congr6s de Diputats, realment, 
si ha pogut aconseguir, doncs, aportar-hi algunes de les idees 
que des ci’aqui es veien com a bhsiques per al nou estatut. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Granados té la paraula. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Be, senyor Diputat, als di- 

rectors generals de la FederaciG Cl’Organismes de TeIevisi6 Au- 
tonbmics se’ns va demanar que anéssim a donu ei nostre parer 
a la Comissi6 de Radiotelevisi6 del Congrds dels Diputats, de 
Madrid, i se’ns deia que nosaltres donessim la nostra opini6 so- 
bre el funcionament de Radiotelevisió Espanyola. H ~ m e ,  evi- 
dentment que la meva primera actuació va ser que era molt 

difícil, essent televisions <<competents>>, el €et de poder parlar 
del que estava fent Televisió Espanyola. Per& ja que la Llei de 
1’Estatut: de Radiotelevisi6 Espanyola, l’estatut, és prhcticament 
Ia mateixa Llei de Creació de I’Ens, sí que, evidentment, doncs, 
em vaig permetre dir algunes coses, perb s6n qüestions sobre la 
meva prbpia experihcía personal de sis anys. 

La primera cosa que jo em vaig plantejar va ser: estem par- 
lant de canviar el model de televisió? ks bo el model de televi- 
sió que fem fins ara? I jo vaig explicitar que, en aquest nou 
panorama de televisions ptíbliques i privades, jo crec que estem 
fent el model de televisi6 que hem de fer. la  n’hem parlat 
abans: nosaltues hem de fer una televisi6 piíblica, que sigui co- 
mercial, competitiva, amb una programaci6 competitiva, perb 
amb un esperit de servei que, naturalment, no tenen necessitat 
de tenir les televisions privades. I també vaig dir una altra cosa: 
que si nosaltres anéssim a un altre model de televisió, corn per 
exemple el model de televisi6, doncs, d’Escmdinhvia, o d’algu- 
nes televisions europees, doncs, realment, ens trobariem que no 
fariem Ia nostra fimci6, perquk, evidentment, la caiguda d’au- 
dikncia seria brutal. Per tant, m d e i  de televisi6: el model de te- 
levisió 6s el model de televisi6 que en aquest moment jo crec 
--crec sincerament- que necessita el país. 

1, a més, diré una altra cosa: Televisi6 Espanyola, durant tots 
aquests anys, i sobretot durant aquests últims anys, ha estat una 
de les millors televisions d’Europa. I, és clar, jo hauria de parlar 
de TV3, i gairebé hauria de dir el mateix, per6 vull dir, en gene- 
ral, vull dir que nosaltres sortim -i vostks ho saben, senyors 
diputats- a fora i veiem la televisió alemanya, i veiem les tele- 
visions que es veuen a Sui’ssa, i veiem ..., i diem: <<Home!, 6s 
que nosaltres ho fem bastant millor>>. Almenys, anem a complir 
uns determinats objectius, que potser s6n diferents. 

Aleshores, una altra pregunta: tenen ... ? O sigui, el marc tele- 
visiu que en aquest moment ens empara a tots és un marc racio- 
nal? La resposta 6s <<no>,. Nosaltres, després d’aquests anys, en 
els quals Televisi6 Espanyola ha de coexistir amb, com a mi- 
nim, sis, des@ set, vuit televisions públiques autonbmiques, 
jo demano que es racionalitzi I’espai de la televisi& Per exem- 
ple, no pot ser que en aquest moment encara existeixi una llei 
de tercers canals que en el moment en que es va promulgar ja 
anava absolutament, diguem, a remolc d’unes televisions que ja 
existien -perque jo els Eaig rnembria que Euskal Telebista i 
TV3 ja existien quan va sortir la Llei de tercers canals, que, en 
definitiva, era una llei a la contra, per consagrar el monopoli de 
Radiotelevisió Espanyola. A mi em sap greu, perb aquestes di- 
ferihcies amb Radiotelevisió Espanyola que hem tingut durant 
tots aquests anys ..., home!, estaven sustentades per una voluntat 
politica des del Govern. I aixb ks el que realment ha de canviar. 
Home!, exemples s6n I’article 15 i 16 de la Llei de Tercers Ca- 
nals, les disposicions addicionals en mathria d’emissió i de 
transmissions de senyals i, naturalment, la cinquena, qlre fa que 
nosaltres tinguem dret a entrar a la UER i que 6s  l’assignatura 
pendent des de  fa sis anys. 

Per tant, jo &ria que la Llei de tercers canals, evidentment, 
s’ha de reformar, i és la llei que ha d’mar davant la realitat i no 
la realitat, diguem, arrossegada o a remolc de la llei. 

I, evidentment, una filosofia que jo, vull dir, l’estic plante- 
jant amb eis directors generals de la FORTA, i tamb6 amb el 
Director General de Televisi6, i amb tats els que han passat, 
ara, sobretot, ha arribat ei moment que no pot ser que Ia televi- 
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si6 píblica es divideixi en televisió de primera categoria, que és 
Televisió Espanyola, i desprks totes les altres, que s61i de sego- 
na categoria. Perquk, aleshores, aixb només és propiciar l’m- 
frontament constant, l’erdrontament institucional, i per aquí no 
anem enlloc. X per aixh jo estic satisfet que sembla ---sembla- 
que, per primera vegada les coses es vagin a arregar i agafar un 
camí que aquestes televisions, doncs, siguin t i m s  televisions, 
diguem, agemluudes, que treballin juntes, i una altra cosii 6s l’al- 
tra televisi6, que 6s la privada, que te uns objectius diferents. 

TambC dintre d’ayuesta linia, vaig parlar de ... 6s clar, volen 
canviar ]’Estatut de Radiotelevisi6 Espanyoh. La Llei, a nosal- 
tres, ens ha anat bé. fis clar, a nosaltres: és una qiicstió de tipus 
molt subjwtiu; potser a algú no li ha anat tan bé i a nosaltm 
ens ha mat bé. Jo haig de dir la meva opini6: la mcva opinió és 
que la Llei 6s bona. Algunes vegades no se’n fa. cas, de la Llei. 
Jo no dic pcr part de qui, perb -1niriii- jo els vaig a posar u11 

exemple: jo crec que aquesta Llei no és una llei intervencionis- 
ta, dóna una gran llibertat d’actuació a la gestió del Director 
General i dels administradors, directors administradors de les 
societats filials -no podria ser cl’una altra manera-, i algunes 
vegades aixb s’ha invertit. Per exemple: jo crec que, pcr prime- 
ra vegada, a Radiotdevisi6 Espanyola en aquest moment hi ha 
un equip professional en el qual un fa de director general i l’al- 
ti’e fa de director -fins aril el director general feia de director, 
la qual cosa era treure la vessant més important, diguem, pro- 
fessional, a una dc les dues persones-; jo crec que per primera 
vcgacla, en aquest moment, a Radiotelevisi6 Espanyola -i j o  
els ho vaig dir- s’estan comenpnt a fer les coses ben fetes. 

Jo crec que aquesta Llei -i, és clar, no em vull allargar 
massa, perquh, 6s cI;is, cada una, diguem, de les intervencions, 
va durar una hora, o vint minuts, O mitja hora-, la Llei defi- 
neix ti’una fornia hrumbnica els diferents nivells de govern de 
la Corporacih Ja s6  que algunes vegades, doncs, el Consell 
d’Administraci6 vol fer dc Comissi6 de Control: jo crec que el 
Consell d’Administraci6 esla fent el que ha de fer; es? diguem, 
és un organisme de seguiment de la Corporaci6, diguem, de se- 
guiment més a prop cle la Corporació, i després, naturalment, hi 
IM la Comissi6 de Control. Ara, j o  tambk els vaig dir que jo no 
havia tingut cap probleina amb el Consell d’Administraci6 i 
qw jo entenc qLie el Consell d’Administraci6 de la Corporació 
Catalana de Rhdio i Televisi6, durant tots aquests anys, s’ha po- 
sat al seu lloc, i e1 Director General tamb6, cvidcntrncnt --amb 
els estira i arronsa normals d’aqucsts casos. 

Perb, la Llei, qui: diu? El Director General, que m s  diuen 
(<Home!, és que el Director General el podria elegir el Consell 
d’Administraci6)> ... IIornc, no, no; jo crec que aix6, rcalmcnt, 
no funcionaria: el Director General emana de E’Exccutiu de la 
Generalitat -correcte. Per unii altra banda hi ha la font, di- 
guem, del Parlament, on hi ha la Comissió de Control que vigi- 
la, controla, el Director Gcnerai; rl’emanació parlmcnthrin 
trtmb6 hi ha u11 6rgm intermedi de seguiment, de més cz prop, de 
t u  a tu, que 6s el Conscll tl’Administraci6, i despres, doncs, hi 
ha el Consell Assessor. A mi em seinbla que si es vit cornplint 
la Llei COM fins ara s’ha cornplert, aquesta Zdci, diguem, és bo- 
na. 

Tenim un b n  model de televisi6, tenim una llei cluc funcio- 
na i, en linies generals, aquesta va ser la posició i la intervenci6 
que jo vaig tenir a la Comissi6 de Control del Congrks dels Di- 
putats, rcferida a televisió. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gshcies. 
La pregunta que segueix 6s la 18430.10, del Grup de Con- 

vergkncia i Unió. Qui far& la pregunta? 
El Sr. CODINA: Ei Diputat senyor Marin6, senyor Resi- 

dent. 

Pregunta sobre els preparatius i la 
cul-/ahoracid de Televisih de Cutalunyu 

pel que fa als Jocs Olímpics 

El Sr. MARINI% Moltes grhcies, senyor President, Senyor 
Director General. .. Miri, estem ja, en aquests moments, creiem 
tots, ja, dintre el temps de preparaci6 de complir amb satisfac- 
ci6 els objectius per als Jocs O h p i c s .  Els diputats que formem 
part de la Comissi6 de Seguiment dels Jocs Olimpics ahir vam 
tenir l’oportunitat de tenir el President del COOB entre nosa1- 
tres, per primera vegada en aquesta lcgislació, per explicar-nos, 
doncs, concretament, la preparaci6 i eis objectius d’aquests 
Jocs. 

En refaci6 amb aquests fets, i creient nosaltres, i aquest Di- 
putat, que, en aquest cas, Televisió, doncs, TV3 i 33, doncs, pot 
jugar- un paper important a complir aquella voluntat, que una 
gran majoria de gent creu que hauria de ser que totes les re- 
transmissions i tots els Jocs fossin retransmesos en catala, 
aquest Diputat es permet fer-li la següent pregunta: ens pot in- 
formar el Director General de corn estan complint la preparació 
dels Jocs Olimpics en l’aspecte televisiu i quina per part de 
coklaboració té Televisi6 de Catalunya, SA, en la producci61 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDEW: Multes grhcies, Li contestara el senyor 

Femis. Té la paraula. 

senyors diputats, El procés de preparació de tot 1’hmbit televi- 
siu dintre dels Jocs Olímpics és el que, potser, doncs, té més 
avantatge respecte a altres h b i t s  de preparaci6 dels Jocs. I 6s 
que, fonamentalment, la televisió, en els Jocs Olímpics, malgrat 
ser un dels elements més importants, i 6s per la seva repercussi6 
de difusi6 que tindrh, i també com a canseqühcia de captació 
de recursos, pexqu5 es puguin realitzar, est& en mans o ho pre- 
paren professionals que habitualment ja fan aquella feina. El 
que passa 6s que ... I, a quasi tots els Jocs OEirnpics, amb aporta- 
ció de televisions i cl’orgmitzacions que habiWaIment fan itque- 
Eles tasques professionals. 1 aixb dha, doncs, una certa faditat 
de cohesionar, doncs, equips, que de seguida s’entenen i fun- 
cionen be. 

Potser, doncs, l’organisme de rhdio-televisió olímpic de Bar- 
celona 92 es va retardar una mica respecte a les previsions de la 
seva posada en funcionament, p r b ,  des que s’hi ha posat, jo 
crec que segueix molt bé, ha agafat el pas, doncs, i no hi ha 
d’haver, des d’aquest punt de vista, cap conflicte i cap preocu- 
pació, 

La Corporaci6 hi participa, en aquest organisme, dintre del 
Consell Directiu --en el quid, doncs, el Vice-president és el Di- 
rector General, el senyor Granados, i el President, doncs, 6s el 
Director General de Radiotelevisi6 Espanyola- i en el Consell 
Assessor, que hi ha tres membres de la Corporítci6. 

A part d’aixb, i precisament fmit dels treballs que s’han fet 
en aquest itmbit, doncs, s’han fet ja gairebé tots els contractes 
importants: la RTOM, subministradors exteriors, des del punt 

EI Sr. DIRECTOR DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA: si, 
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de vista ú’equipament i d’infrastnictwa thnica, i des del punt 
de vista d’acords especials amb organismes i institucions que 
han de donar serveis, com poden ser Telefhnica i Retevisión. 

I queden dos punts, que estan molt avanpts, que són els 
acords de proclucció, que s6n els que lmn de donar, finalment, 
doncs, les imatges, les han de servir per tot arreu. Hi ha tres 
proveydors, cl’aquesta producció: una 6s la Uniú Europea de Ra- 
tliodifusi6 -la UER--, que ha pagat una part dels seus drets en 
producció, assegurant la cobertura d’una bona part dels esports; 
una altra és Televisi6 Espanyola, que tamb8 és aixi, també paga 
una part dels drets en producci6, i, finalment, Televisió de 
Catalunya, que aporta producci6, perb no és per pagar drets, 
perquk encara no els tenim, ni tenim garantit que els podrem 
tenir -nosaltres continuem amb l’esperanga que aixb ser& 
així. 

El conveni amb Televisió de Catalunya per a la cobertura es- 
t& nom& pendent de signatura --tinc el contracte totalment ja 
redactat, amb detail, i ja esta en els serveis jun’dics dels dos or- 
ganismes-, i preveu les següents coses. En 1’Estadi Olímpic, 
es descompon l’activitat ---corn que 6s molt ampli, el d’atletis- 
me.- en quatre hmbits diferents: un dels hmbits d’atletisrne s e  
rB cobert per Televisi6 de Catalunya, ULI dels quatre, En el 
Palau Sant Jordi -gimnLtica-, també hi ha quatre hrnbits di- 
ferents d’activitat, perque ai mateix moment gne es €an salts 
d’uii tipus, doncs, es fan un altre tipus de proves, i es donen ..., 
tambd es creen quatre senyals diferents: un dels quatre també 
serh assegurat, la seva realització, per Televisió de Catalunya. I 
a l’exkrior d’aquests dos, que són els ?unbits emblematics i m6s 
importants -que precisament per aixb s’han descompost en 
quatre trossos: dos per a Televisi6 Espanyola, un la UER i un Ia 
Corporació, la Televisió de Catalunya-, assegurem, amb els 
nostres mitjans, thcnics i humans, la cobertura de totes les eli- 
minatbries, proves classificatbries i finals de futbol, que es d e  
senvolupran, dancs, al Camp Nou, a E’Estadi de Sarri& i a la 
Nova Creu Alta -aquest 6s un paquet, realment, important-, 
totes i cadascuna de les eliminatbries i finals de bhsquet, que 
seran totes a Badalona, i, finalment, des del punt de vista de c e  
bertura -així- directa, COM que la final de boxa es far& també 
en el pavelI6 de Badalona, doncs, ja que hi tenim la infrastnrc- 
tura ja instaklada, també produirem la final de boxa. A part d’ai- 
xb, cotiaboració de personal i mitjans thcnics en el centre que 
es constmirh a Montjuk, de coordinar i elaborar tot e3 senyal 
centralitzat d’infonnaci6 -aquí farem uiia aportació de perso- 
nal, Aquest és, concretament, tot l’aspwte de produccib dels 
senyals que seran produ’its per nosaltres. 

Nosaltres estem molt satisfets de l’acord a qui: hem arribat, 
per la seva significació: vull dir, fem atletisme, fem gimnbstica, 
fem tot el futbol i fem tot el biisquet. Pexquc ..., no tan sols per 
la significació que aquests quatre esdeveniments esportius te- 
nen, sin6 perquB permeten, doncs, a la Televisió de Catalunya 
que l’experibncia i el perfeccionament en les retransmissions 
que pugui fer en aquests h b i t s  són del que mEs profit pot treu- 
re desprds. Perquk els Jocs Olimpics tenen una qüestió impor- 
tant: són quinze dies d’intensa producció, perb s’acaben al cap 
de quinze dies; és molt important per a nosaltres, en funció de 
la nostra dimensió, que puguem aplicar els esforps que fem 
per@ ens siguin útils per a una millor cobertura, tmM,  del 
futbol, del basquet, de l’atletisme i la gimnhstica en el futur, 
després d’acabats els Jocs. 

El Sr. PRBSIDENT: Moltes grhcies. Senyor Mariné, té la 
paraula. 

EI Sr. MAR&: Si. Molt agralt, senyor Femis. Nom& hi ha 
un punt ... Aquest Diputat, que ks, COM sap vosth rndt bé, de les 
comarques meridionals, estem acostumats, estem acostumats, 
amb els informatius de TV3, que, per exemple, tot el que passa 
all& ens n’informeu bastant bé. 5, concretament ara hi ha hagut 
esdeveniments possiblement no massa positius, perb han donat, 
doncs, tot tipus d’informacid, com s’ha dit abans qui:  l’as- 
sumpte d’abocadors, l’assumpte del problema de 1’avelIana, as- 
sumpte de nuclears, tot aixb cada dia ha donat la Seva 
infonnaci6 correcta. Es clar, també ens agradaria de tant en 
tant, doncs, veure alguns esdeveniments, doncs, possiblement 
que no siguin tan conflictius com aquests, i en aquest cas la pre- 
gunta, que almenys em penso que no ho he entks, es que si reat- 
ment, que nosaitres tindrem a Reus una subseu, amb l’hoquei 
-concretament, hi hamA hoquei-, si, encara que no sigui ge- 
neral, perb en els informatius d’allh podrem veure tarnu, tots 
els de les comarques meridionals, per exemple, aquest esport, i 
en aquest cas la subseu de Reus. 

Moltes grhcies. 
(L”, Sr. Presidelzt s’absenta de la sala i I’I.  Sr. Vice-pesi- 

dent EI substitueix en la direccib del debat,) 
El Sr. VICE-PRESIDENT: Moltes gr‘acies, senyor Mariné. 

Te la paraula el senyor F e d s .  
El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: Bé, 

corn ja he dit, nosaitres encara no tenim la qüesti6 de drets re- 
solta. Si 6s corn penso, evidentment, doncs, tenim previst eme- 
tre els programes que es produeixin, encara que siguin 
desconnectats, com vosth suggeria. El propbsit seria, si aixb €os 
així, que tinguéssim drets, de practicament crear un canal olím- 
pic durant aquest periode -podria ser el Canal 33 dedicat ex- 
clusivament a aquesta activitat durant els quinze dies dels Jocs, 
si tenim ..., si arribem a tenir drets. 

Pe1 que fa a I’hoquei, el que sí que s6, doncs, 6s que la co- 
bertura, la produccid de l’hoquei sobre patins, molt segurament, 
la far&, dintre de la collabració amb la UER que he explicat 
abans, la far& Portugal, la far& la televisió portuguesa. Perqu5, 
ja posats a distribuir entre diferents televisions europees la pro- 
ducció, s’ha intentat fer amb el m h i m  d’afmitat possible amb 
les especialitats esportives de cada pais: la hipica, per exemple, 
la f a i  la BBC, molt probablement, perque, doncs, 6s molt afí 
amb ells, doncs, i s’anirh distribuint d’aquesta manera. I, con- 
cretament, l’hoquei, em sembla que encara no est& tancat defi- 
nitivament, perb en els trebalis de coordinació que estem fent 
cn aquest sentit, doncs, és molt probable que recaigui en la tele- 
visió portuguesa -el que 6s la producci6; ara, la retransmissió, 
bbviament, si nosaltres en tenim els drets, farem retransmis- 
sions en catal&, i molts d’aquests esports els farem, doncs, amb 
els nostres propis comentaristes. 

El Sr, VICE-PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor FenÚs. 
Passem a la pregunta següent, que 6s la pregunta 18430, amb el 
número 1 1 ,  del Grup de ConverghncEa i Uni6. L’I1.lustre Dipu- 
tat senyor Montalat ... 

Pregunta sobre al curs Víctor 

El Sr. MONTALAT: B6, grhcies, senyor President. Recordo 
que em va complaure l’estil de l*espot publicitari que T V J  va 
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emetre per tal d’engrescar els telespectadors a aprendre mglks a 
traves del nou metode Víctor; avui m’agradaria saber, si és pas- 
sible, senyor Director General, l’iimpacte que ha tingut l’esmen- 
tat curs d’anglhs, quant a audikncia i efectivitat del programa. 

Grhcies. 
El Sr. VICE-PRESTDENT: Moltes &cies, senyor Diputat, 

Per contestar aqucsta pregunta, contestari el senyor Femís. 
El Sr. DRECTOK DE TELEVISI6 DE CATALUNYA: 

Senyors diputats, el CUIS Víctor 6s un cucs, realment, molt expe- 
rimentat -ja en tenkrn constancia, d’aixb, i per aixb el v m  se- 
leccionar-: també s’ha em& a Ia RAI, ¿i Ia IU) alemanya, a 
FR3 -Frmc;a-, i tamb6, dintre d’Espanya, altres televisions 
autonbmiques han seguit la nostra iniciativa, i Canal Sur i Tele- 
rnadrid també l’estan seguint. Ha estat seguit, podem dir, des 
d’un punt de vista de mitjana -i, per tant, se n’han aprofitat, 
d’aquest curs, perque sc n’ha ket una primera emissi6 ja com- 
plerta i ara s’csta repetint-, l’han seguit 100.000 persones ma- 
jors de quinze anys: realment, crec que des del punt de vista 
percentual, doncs, és un 2,2% de la poblaci6 adulta de C a t a h -  
ya, perh, efectivament, com a gent que ha seguit un curs d’an- 
glEs, doncs, em sembla realment molt significatiu i realment 
molt interessant, 

Quant als infants -que aixb, doncs, é3 un altre aspecte-, 
no ho tinc en valors absoluts, perb concretament, el mes de de- 
sembre hi havia el 9% dels nens de Catalunya que estaven se- 
guint el curs Víctor, que volia dir que, dels que estaven veient 
televisió en aquells moments, un 40% dels nens que estaven 
veient televisi6 veien i seguien aquest curs d’mgles. 

Ara s’cstg repetint, i hi ha la possibilitat ... No: ja tenim pre- 
vist de continuar- el curs Vicior, doncs, en altres Uengiies -en 
alemany i franci%--, doncs, en properes edicions, i segurament 
repetir l’anglks amb posterioritat. 

El Sr. VICE-PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Femh.  
L ’ h s t r e  Diputat senyor Montalat. 

El Sr. MONTALAT: Grhcies. Simplement que continuin in- 
tensificant aquesta vcssant cultural a la nostra televisió. 

Moltes grkies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT: Passem a la segiient pregunta, 

que és la pregunta amb el número 18430, del Grup de Conver- 
gkncia i Unió, que far& la pregunta I’Il~lustre Diputat senyor 
Castellnou. 

Pregunta snbre la coNahoraci6 de les 
emissores de la Generahut en les 
manifatacions musicals de l’estiu 

El Sr. CASTELLNOU: Gracies, senyor President. Senyor 
Dircctor General, en eE periode estival es produeix un gran 
nombre de manifestacions musicals a Catalunya, i em permeto 
recordar aquí el Festival de Mhsica de Vic -perqu& jo en s b c ,  
d’aquesta ciutat-, i, tradicionalment, és veritat que les Emisso- 
res de la Gcneralitat de Catalunya han col*laborat en moItes 
d’aquestes manifestacions musicals, cosa que 6s interessant de 
cara als afeccionats a la música, perh també de cara a la promo- 
ció del mateix festival. Pensant en I’estiu que ve, i en aquestes 
manifestacions musicals de I’any 1990, a l’estiu, ens podria ex- 
plicar el senyor Director Gcneral, o eI senyor Director de Cata- 
lunya Ridio, en quh es concretaran aquestes collaboracions? 

Grhcies. 

El Sr. VICE-PRESIDENT: Per contestar aquesta pregunta, 
té la paraula el senyer Lluis Oliva, Director de les Emissores de 
la Generalitat, 

RALRAT: Si. Senyor Diputat, habitualment les Emissores de 
la Generalitat collaboren en un gran nombre de manifestacions 
artístiques i culturals al nostre país, especialment en aquesta 
temporada d’estiu, que es produeixen com a cap epoca de l’my 
un gran nombre d’aquestes manifestacions. Per a l’estiu 
d’aquest any 90 les Emissores de la Generalitat tenen previst 
d’enregistrar i oferir a la seva audibncia el Festival Internacio- 
nal de Música de Torroella de Montgri, el Festival Pau Casals 
de Prades, la 1 Mostra de Jazz Eurupeu, organitzada pel Taller 
de Músics, el Festival Internacional de Mrisica de Matadepera, 
concerts fora del marc dels festivals -COM ara Narciso Yepes, 
Tete Montoliu, El Ultimo de la Fila, Aibert Pla, fionos Quar- 
tet, Fania All Stars, Pat Metheny, Chuck Bersy, Quartet Barroc, 
i un muntatge sobre Rossini, Ana Belén i Víctor Manuel, entre 
d’altres--, a part, a mCs a r n h ,  d’una possible col.laboraci6 
4 s  a dir7 de la possibilitat de collaborar- amb el. Festival In- 
ternacional de Música de Palm6s. 

Corn es pot veure amb aquest exemple, les emissores de la 
Generalitat donen suport a tota mena d’estils i corrents musi- 
cals, amb un criteri de selecci6 basat tan sols en la qualitat de 
l’oferta. Quant al concert o el festival de que vosth ha fet es- 
ment en primer lloc, no em figura en la relaci6 desconec si, 
evidentment, estan en negociacions perquk aixb es faci, perb en 
tot cas amb molt de gust l’infomaré sobre aixh 

El Sr. VICE-PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Oliva. 
L’Tklustre Diputat senyor ... 

El Sr. CASTELLNOU: No, no, només en relaci6 amb el 
Festival de Música de Vic, ja he vist que nu sortia a la llista, pe 
rb corn que he sentit que deia <<entre d’aitrew confiava que en- 
tre aquests altres hi poguks haver el Festival de Música de Vic. 
De tota manera, penso que el criteri 6s correcte, i li agraeixo la 
resposta. 

El Sr. VICE-PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Tintorb. 
Per adreqar-nos 1’6ltima pregunta, referenciada amb el número 
18430, del Grup de Converghcia i Uni6, td la paraula l’Il*lustre 
Diputat ..., el senyor Oriol Sufier, 

El ST. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENI?- 

Pregunta sobre la possibilitat d’un 
servei permanent d’ infortnacib 

del trdnsit a les carreteres 

El Sr. SUÑER: Grhcies, senyor President. Senyor Director 
General, en el clecurs de la passada Setmana Santa, Catalunya 
Rhdio va establir un servei puntual i regular d’informació de 
l’estat del trhsit de carreteres i autopistes de tot Catalunya. Do- 
nada la utilitat i el bon resultat d’aquest servei, i que cada vega- 
da més -especialment els caps de setmam+ es produeixen 
dificiiItats de trhsit, no solament a les entrades i sortides de 
Barcelona, sh6 també a Girona, accessos a la Costa Brava, ac- 
cessos a Tarragona, al Maresme i a Andorra, la meva pregunta 
va dirigida a Ea Direcci6 de Catalunya Radio per saber si té la 
intenció de convertir aquest servei d’informació en permanent a 
tot Catalunya i, molt especialment, fer-ho els caps de setmana. 

Moltes grhcies. 
(L’I, Sr. President es reincorpora al seu lloc.) 
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El Ss. PRESLDENT: Li contestar& el senyor Pere Artigase Tt? 
la paraula. 

El Sr. DIlXECTOR ADJUNT DE LES EMISSORES DE LA 
GENERALITAT (Pere Artigas): Sí. Senyores i senyors dipu- 
lats ... Ekctivament, la informa~i6 sobrc el trhnsit és un servei 
que cada dia es fa rnds necessari i útil per a tots els ciutadans. 
Catalunya Ridio, des de fa tres anys, fa un servei de conne- 
xions amb el Reial Autornhbil Club de Catalunya i amb la 
Guhdia Urbana de Barcelona per tal de donar una puntual in- 
formaci6 sobre i’estat de les carreteres i dc Ics autopistes cala- 
lmes, així com també la circulacici d’entrades i sortides i les 
principiis vies a la ciutat de Barcelona. 

Dihciarnent, des de les set del matí fins a dos quarts de deu 
del matí es fan tres connexions amb el RACC i sis amb la Guk- 
dia Urbana, i al capvespre, entre set i iiou de la tarda, es fan 
també quatre connexions amb el €¿ACC i quatre connexions 

amb la Guhrdia Urbana. Aixb, els caps de setmana, varia, per- 
que, evidentment, es produeix un dtrc volum de trhnsit, i durant 
el mati, tant dissabte COM diumenge, es fan tres connexions, 
tant amb el M C C  C Q ~  amb la Gubdia Urb‘ma, i a partir de les 
set de la twda s’estableixen les connexions que siguin necessh- 
ries fins que el que es considera <<operació retoms j a  ha acabat. 

La nostra jntencih és seguir en aqucsta h i a  i, si cal, ampliar 
aquest tipus d’infsrmaci6 en totes aquelles ocasions en qu& Ics 
circurnstincies ho €acin aconsellable. 

E1 Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Artigas. Senyor Suñer, 
vol.. , 

El Sr. S m R :  No, senyor President, no far6 tís de rhplica. 
Moltes grhcies. 

E1 Sr. PRESIDENT: Be, doncs, molt bé. 
S’aixecn la sessió. 
(S6n tres quarts d’una del migdia.) 
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