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Siihre la sessió u un yuut-i d’onze del mufí i un minut. Presideix 
la sessi6 í’l. Sr. Clotus, aoompunyut de la Vice-presidenta, 1. Sra. 
Nc.rcrs, i ilrl Secretur¡, i. Sr. Guusrli. Assisreix la Mesa el lletra! SK 
b2rret. 

/ l i  stin Iircst’nís les úiputades i els diputaís membres d~ la Comis- 
sid 1. Sr, Cdomines, 1. S‘K Sunclimens, I. Sr. Codinu i Custiilo, S. 
Sr. Muntal, i. Sr. Vilu i Fontcubmíu, 1. Sr. Coll i Majd (en substi- 
turib de Iu 1. Sra. Sunubrd, I. Sr. Aiigué i i. Sr. Montaiut, pel G. 
11. de Convergenoia i Unili; I. Sr. Cigurrbn (en suhstitucih de I ’ l .  St: 
Suntiburuid, I. Sr. Guitart i Domknech, I. St: Lordu, I. Sra. JA- 
m t e ,  1. Sr. Tevvadc.llus i I. Se Gonzdez Nuvas, pel G. Socialista; 
i, Sra. Yinlrb, pel G. 11. del P,SUC; I. Sr. Casanows, pel G. p. clEs- 
yuc~rru Republicana, i 1. Sr. Garriga, pel G. p. Mixt. 

En uyueslu srssid hom compta amb Iu presknuiu de la Presidenta 
úel Cnnsd dY tiministrucici de la CCR TV, Sra. Immuculudu Car- 
dona i Martinez; dei Director General de la CCR T V, Sr. Joan Gra- 
nudos; del Director de Tekrvisiíí c k  CatuIunyu, Sr. Enric Canals, i 
del Direulor & IPS Emissores de Iu Gmerulitar, Sr. Jordi Durocu. 

Ordre del dia 

€3 Sr. PRESIDENT : Senyores i senyors diputats, s’inicia la 
sessió de la Cornis% de control parlamentari de la Corporació 
Cataiana de Khdio i Televisió corresponent al mes de maig. 

Confio -m’irnagino que sí, perque, per tant, s’han rcbut ja 
totes les prcguntes- que tots els grups parlamentaris i tots els 
diputats i diputades d’aquesta CornissiÓ bariran rcbut lu doble 
convocatoria quc se’ls ha fet des de la Mesa d’aquesta Comis- 
sió; una, advertint que si volien presentar les preguntcs cl ter- 
mini de presentació finalitzava el dilluns, i, el segon, el telegra- 
ma de convocatoria en ferm de la sessió d’aquesta Comissió. 

Abans &una altra cosa, i durant el transcurs de tota la Co- 
missib, prego als grups que facin arribar a la Mesa per escrit, si 
us plau, les substitucions que puguin haver-se produ’it. 

Preguntes al Consell d’AdministraciÓ de 
la CCRTV 

Pcr a lu formulació del primer punt de l’ordre del dia, que co- 
rrespon a les preguntes al Consell d’AdministraciÓ de la Corpo- 
ració Catalana de Rhdio i Televisió, vull, en nom de la Mesa i 
de tota la Comissió, i corn es habitual en  aquesta Comissió, 
donar la benvinguda a l’actual Presidenta del Consell d’Adrni- 
nistcació de la Corporació Ciitalana, la senyora lmma Cardona, 
així corn al senyor Garcia Soler, que també es membre del 
Consell d’Administraci6, que, encara que sense participar a la 
Mcsa, corn és obligat, cns acompanya també en aquesta sessi6, 
i irnniediatament podem passar .ja a la formulació de les 
preguntes. 

No obstant aixb, i consultada la Mesa, el conjunt de la Mesa 
d’aquesta Cornissib, per cortesia parlamentiria, ates que 
creiem que falta la representació de dos grups parlamentaris, 
pero un d’clls és el que formula la primera pregunta adrecada 
per ordre de registre al Consell d’AdministraciÓ, dic que per co- 

rtesia parlamentiria canviaríem l’ordre de presentació de for- 
mulacih de les preguntes al Consell d’AdministraciÓ, de tal 
manera que comenGaríem per quatre preguntes que correspo- 
nen al Grup Socialista i deixaríem per l’última pregunta al Con- 
sell d’Administraci6 la del Grup d’Aiianp Popular i la del 
mateix Grup Socialista, que coincideixen en ted t ica ,  i els ser- 
veis del Parlament ens han proposat la seva acumulació, acu- 
mulació que, per part de la Mesa, no hi tenim cap inconvenient 
: hi estan d’acord els grups proposants i hi esti d’acord la senyo- 
ra Presidenta; doncs, no tindríem inconvenient a facilitar 
aquesta acumulació. 

Per tant, si no hi ha cap inconvenient, passariem a la formu- 
lació clc la pregunta quc porta cl número de registre 11378 i 
que correspon al Grup Socialista. Per formular-la té la paraula 
el Diputat senyor Felip Lorda. 

Preguntes sobw la determinacib sernestrctl de la 
par.ticipm% dels grups politics i socials siRnificu rius 

en la progrumacib i sobre /’estudi de 1 ‘accés dels grups 
politics i sooials sixnfficatius als informarius dc TV3 

El Sr. LORDA : Moltes gracies, senyor President. Senyores 
diputades, senyors diputats, senyora Presidenta del Conscll 
d’Adrninistraci6, si m’ho permet, hi ha aquesta pcegunla amb 
cl registre 1 1  378 i la següent, la 79, que, si no hi ha inconveni- 
ent, voldria formular conjuntament, perque en realital 6s el 
mateix tema, encara que amb un petit matis. 

El Sr. PRESIDENT : U’acord, senyor Diputat. 
El Sr. LORDA : La pregunta ks la seglient : <(Quan té pre- 

vist el Consell d’Administraci6 dc la Corporacib Catalana de 
Kki io  i Tclcvisih donar finalment compliment a la compelen- 
cia que l i  atorga la Llei 10/1983, de determinar semestralment 
el percentatge d’hores de programació destinades als grups po- 
lítics i socials significatius, i fixar els criteris de distribució 
entre aquests grups en compliment del que estableix l’article 
20 de la Constitució? o. 

La pregunta següent és de caracter mes general i diu : 
<<Quan pensa el Consell d’Administraci6 de la Corporació Ca- 
talana de RAdio i Televisió elaborar mensualment un estudi 
del temps d’accés dels grups polítics i socials representatius en 
els informatius de TV3? H. 

He de dir que, naturalment, aquestes preguntes jo les reitero 
j a  per cinquena vegada potser, pero, naturalment, mentre el 
Consell d’Administraci6 no doni unfi resposta satisfactoria i 
digui que es compliri la ilei respecte a aquest punt, nosaltres hi 
insistirem infat igablcment. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Diputat. 
La senyora Presidenta te la paraula per fer Ús del torn de 

rkpiica. 

CIÓ DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO I TE- 
L E V I S I ~  Omma Cardona) : Senyor President, senyores i se- 
nyors diputats, per respondre a aquesta pregunta, que realment 
se’ns ha fet insistentment a aquest Consell d’AdministraciÓ, 
he de reprendre el f i l  de les respostes donades en sessions ante- 
riors ci’aquesta Comissió. 

En principi, he de dic que el Consell d’AdrninistraciÓ agraeix 
aquesta insistencia sobre aquesta pregunta, en el sentit que en- 

La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’AADMINISTRA- 
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coratja el Consell a continuar amb la tasca de dur it terme 
aquesta competkncia del Consell, que ens hem plantejat, corn 
a tasca que varn cornenqar fa molt temps, pero que per la difi- 
cultat que suposa encara no ha estat satisfactbriament resolta, 
ni per part del Consell puc dir que esti resolta satisfactbriament 
ni, evidentment, de cara a la Comissió també entenc que es qü- 
estioni que s’eest8 fent amb iiquest tema de tanta 
transcendencia. 

Corn deia al comencament, he de reprendre el fil de les in- 
formacions donades en aquesta ConiissiÓ pels altres presidents. 
Concretament, en l’últirna sessió que es va tocar aquest tema 
va ser quan era president l’actual Conseller Lluís de Carreras, 
que ja va fer una exposició cronolbgica de corn s’estaven desen- 
volupant els treballs duts a terme per tal de complir amb 
aquesta tasca encomanada. 

Com vostes saben, es va crear una comissió interna del con- 
sell ad hac per tractar d’aquest terna, Aquesta comissió tenia el 
mandat exprés del Consell d’intentar fer una proposta concreta 
per abans de final d’any del 86, per tal de poder complir la co- 
mpetencia, quant a determinar ja semestralment de cara a 
I’any 87 per al primer semestre. La comissió es va reunir en 
sessió del dia 23, pocs dies abans de Nadal, per veure si podiem 
ja portar al plenari la proposta de determinar semestralment 
aquest percentatge de temps. 

Amb el material que teníem en aquell moment sobre la 
taula, ens varn adonar que no podiem portar-ho 8 terme i 
realitzar-ho amb 1a.seriositat que el terna comporta, i es va 
creure que era important elaborar un cens de grups polí tics sig- 
nificatius. Aixb, la comissió va acordar que passés per a aquesta 
elaboració a la comissió de programaci6. 

En la sessih del Consell del 27 de gener es va donar compte 
al plenari de I’acord de la comissió cle passar aquest mandat de 
realitzar un estudi de cens de grups polítics, per tal de poder as- 
signar el percentatge, i ,  llavors, la comissió de programació va 
alkgar que potser no tenien la infrastructura suficient per 
poder elaborar aquests cens, i va ser el mateix Consell que va 
acordar que, en comptes d’elaborar aquest cens la comissi6 de 
programació, fos el gabinet d’estudis de la Corporació qui rea- 
litzés aquesta tasca. Aquest mandat es va passar el 27 de gener 
al gabinet d’estudis de la Corporació i el Consell és a l’espera 
que el gabinet d’estudis passi l’informe i et cens per tal que, 
davant d’aaquestes dades ja concretes, el Consell pugui determi- 
nar, el semestre següent, aquest percen talge d’hores. 

Res mks. 
EI Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyora Cardona. L’i I-lustre 

Diputat senyor Lorda te la paraula per fer bs del torn de rkplica, 
si ho creu convenient. 

El Sr. LORDA : Moltes gracies, senyor President. Bé, en 
definitiva la senyora Presidenta del Conseli d’Adrninistracj6 
ens ve a dir que encara no s’ha complert la Llei. 

Nosaltres si que vam plantejar la qiiesti6 fa molt temps; han 
desfilat per davant d’aquesta Comissib, amb vostk, el quart 
President del Consell d’AcdministraciÓ de la Corporació, 
pcrquk ja el 17 d’octubre del 85 la senyora hngela Miquel ens 
va donar explicacions molt semblants a aquestes que ens ha 
donat vostk. El 15 de maig del 86 el senyor Joan Sabata va rein- 
cidir en el mateix, i en la darrera sessió, de 1’11 de desembre 
del 86, el senyor Carreras ens va parlar també de les gestions 
que s’estaven realitzant internament per tal de solucionar 

aquest problema; va subratllar que, efectivament, era una qü- 
estió que els preocupava a vostks i B cadascun dels consellers, 
perb ens va fer despertar l’esperanqa que aquestli qiiestib se so- 
lucionaria ripidament, perqut: va dir textualment que l’<< acord 
sobre aquest tema se soluciona abrlns de final d’any, vull dir  
que nosaltres >) -llegeixo la transcripcib literal de la sessi&, 
((corn ii col.lectiu, el ple del Consell ha determinat que aquesta 
comissi6 que s’esti reunint, que es reuneix abans de final 
d’any, presenti al ple del Consell una proposta d’acord sobre 
aquest terna. Vol dir que entenc que el Consell no només ks 
conscient del problema sinó que, sobretot, te la voluntat de so- 
lucionar aquest tema. Jo no sé quina proposta es farA - perquk 
encara no estA determinada- d’aquí a final d’any, perb, en tot 
cas, aquesta comissió, abans de final d’any, prendrh una posicih 
sobre aquest tema )) 4 s  a dir, a finals de l’any 86. 

Bé, segons el que ens informa ara la senyora Presidenta del 
Consell d’tldministracib, la cosa es va prolongant indefinida- 
ment i nosaltres ens temem que arribem també :i final del pre- 
sent any sense que s’hagi solucionat aquesta qiiestió. do prega- 
ria a la senyora Presidenta del Consell d’AdministraciÓ que s’a- 
doptin Fes mesures més adequades perque la Corporació Cata- 
lana de Radio i Televisió, en aquest punt tan important, que, 
en realitat, ve a reflectir la imatge general del mitjh de comuni- 
cació, s’arribes molt aviat a un  acord o bé que se’ns digués cla- 
rament quins són els obslacles insuperables que impedeixen 
que s’arri bi a aquest acord. EI que no pot ser és que la Corpora- 
ció Catalana visqui --’ha de dir així mateix- al marge de la 
Llei. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Diputat. Senyora Car- 
dona, té la paraula per fer Ú s  del torn de rkplica. 

La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 
 ió : En primer IIOC, recuIio el suggeriment fet pel Diputat i 
em comprometo, personalment, a traslladar aquest suggeri- 
ment que des de la Comissió se’ns fa per tal de donar, d’una 
vegada ja ..., que el proper President que hagi de comparkixer 
clavant d’aquesta Comissió, pugui, d’una vegada, donar per so- 
lucionat aquest tema. 

Referent al compromís que va adoptar ei conseller Lluís de 
Carreras, passat president, que la comissi6 faria una proposta 
concreta abans de final d’any, aixo he de dir que es va intentar 
pero que la majoria del consell va entendre que no es podia 
encara prendre aquest acord perque ens faltaven les dades. I 
aquí si que vull ressaltar que, a partir del dia 27 de gener, que el 
Consell, per majoria, va decidir que no tenia prou elements per 
poder complir amb aquesta competencia, tenint en compte 
que la Llei exigeix un quorurn de dos teqos per prendre aquest 
acord, dic, el Consell, per majoria, va acordar passar el terna, 
perque n’eiaborés un estudi de dades concret, al gabinet d’es- 
tudis de la Corporacib, i que des del dia 27 de gener estem a 
I’espera de la resposta. que nosal tres considerem que per ser un 
terna de cabdal importancia no podem donar complirnent a 
aquesta competkncia sense tenir les dades objectives que signi- 
fica I’elaboració d’un cens seribs, elaborat per un grup d’estu- 
dis, per un gabinct d’estudis de la Corporacib, que, en definiti- 
va, en aquest moment es qui te entre mans, no diria la respon- 
sabilitat, perQ si el mandat del Consell de poder fer efectiva i 
cficaq aquesta voluntat del Consell de complir aquest mandat 
que, pes llei, té imposat. 

Moltes grhcies. 
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El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyora Presidenta. 6% Sr. 
Lordu demana perparlar.) Senyor Lorda. .. 

EP Sr. LORDA : És una qüestió d’ordre : és que la senyora 
Presidenta no ha contestat la segona pregunta, la que es refe- 
reix a {(elaborar mensualment un estudi del temps d’accés dels 
grups polítics f socials representatius en els informatius de 
TV3 ~ H 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Diputat. La senyora 
Presidenta considera que en la seva exposició ha contestat el 
que se li formulava suficientment o, atesa aquesta observació, 
creu necessari afegir alguna cosa estrictament al que el senyor 
Diputat en aquests moments ens fa avinent? 

La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 
CIÓ : Atesa la puntualització que suposa aquesta pregunta,.. 

El Sr. PRESIDENT : Senyora Presidenta, li prego que 
premi el botó, i li  prego moita brevetat per a aquesta segona 
part. 

La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINTSTRA- 
CIb : Amb tuta brevetat. Com que aquesta pregunta va ser tra- 
mesa al Consell d’AdministraciÓ per elaborar la seva resposta, 
i és un tema que el Consell va enfrontar ahir i va discutir, i jo 
sóc aquí manada pel Consell, crec que sí que és important pre- 
cisar que, sobre aquest tema, sobre aquesta pregunta concreta, 
el Consell d’AdministraciÓ va decidir d’informar la Comissió 
que, per llei, el Consell no esth obligat a elaborar mensualment 
un estudi de temps, pero que, malgrat aixo, de manera collegi- 
ada, aquest Consell ha anat estudiant els ternes puntuals i les 
qiiestions puntuals referents a aquest tema que els han estat 
plantejades per diversos consellers. 

El Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyora Presidenta. 

Pregunta sobre les mesures 
p r  a garantir que les empresesfilials 

comfileixin la llei durant 
la propera campanya e/ectural 

Fer formular la següent pregunta, que porta l’ordre de re- 
gistre 11380, correspon al Grup Socialista i té la paraula el Di- 
putat senyor Felip Lorda. 

EI Sr. LORDA : Moltes gricies, senyor President. Senyores 
diputades, senyors diputats, senyora Presidenta dei Consell 
d’AdministraciÓ, aquesta pregunta diu el següent : {(Quines 
mesures wnsa prendre el Consell &Administració de la Co- 
rporació Catalana de RAdio i Televisió per tal d’assegurar que 
en les emissions de les empreses filials d’aquest ens públic es 
complira de manera estricta la llei, en el decurs de la propera 
campanya electoral, no només pel que fa als espais gratui’ts 
d’accés a la propaganda de tots els partits i les coalicions que hi 
concorrin, sinb també al conjunt de la programació i ,  especial- 
ment, en les emissions informatives? >) 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Diputat. Senyora Pre- 

sidenta, per fer Ú s  del torn de &plica, te la paraula. 
La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINTSTRA- 

C16 : Senyor President, senyores i senyors diputats, referent a 
quines mesures concretes pensa prendre el Consell d’Admi- 
nistració, aquest Consell d’Administraci6, en sessió d’ahir, va 
acordar que, abans de cornenqar les properes eleccions, ei Con- 
sell es reuniria per tal de prendre els acords mes adients per 

poder donar compliment a tot all0 que assenyala la llei, tant de 
la creació de l’ens com la llei electoral vigent. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyora Presidenta. Per fer 
Ús del torn de replica, el Diputat senyor Lorda te la paraula. 

El Sr. LORDA : Sí, senyor President, moltes gracies. La re- 
sposta de la senyora Presidenta del Consell d’AdministraciÓ 6s 
només parcialment satisfactoria, en el sentit que nosaltres 
tenim noticies que, en ocasió d’anteriors consultes electorals, 
el Consell d’Administraci6 no es va reunir, no es va reunir ni 
per adoptar les mesures previes per tai d’assegurar que es co- 
mpliria estrictarnent la llei, ni tampoc per fer un seguiment de 
I’actuaciÓ de la Corporacib Catalana per comprovar si, efectiva- 
ment, aquesta actuació havia estat correcta. Nosaltres ens 
sentim una mica recelosos perque, en ocasions anteriors, la 
nostra experikncia ha estat més aviat decebedora, perque ei 
tractament ... no em referiré al compliment estricte de la Llei 
electoral respecte als mitjans de comunicació, sinó sobretot el 
tractament que s’ha donat a les noticies, als informatius o bk a 
la resta de la programació, no s3ha adoptat l’actitud d’iimparcia- 
Iitat, d’objectivitat que la mateixa Llei de creació de I’eens pre- 
ceptua que ha d’observar i’cns públic. 

Per aixb a nosaltres ens agradaria que l’actual Presidenta del 
Consell d’Administraci6 ens garantís que realment el Consell 
es reunira, amb tota la freqiiencia que sigui necessiria, per tal 
d’assegorar que, efectivament, en el tractament que es doni a 
les noticies, especialment durant la campanya electoral, que ks 
quan es posa a prova, justament, la imparcialitat d’un mitja de 
comunicació pública, quedi assegurat el compliment d’aquests 
principis. 

Moltes grkies. 
El Sr, PRESIDENT : GrBcies, ¡llustre senyor Diputat, Per 

fer Ú s  del torn de replica, la senyora Presidenta té la paraula. 
La Sra, PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMMSTRA- 

C1Ó : Senyor President, senyores i senyors diputats, realment, 
E’afirmacib feta pel Diputat és certa : el Consell d’Administra- 
ciÓ de la Corporació Catalana de Rhdio i Televisió, en la darrera 
contesa electoral, en tota la campanya no es va reunir, aixo és 
un fet que, en aquell moment, ja va produir prou problemes. 
El que en aquest moment correspon afirmar aquí davant la Co- 
missió és que jo, COM a Presidenta, assumeixo aquesta respon- 
sabilitat i el compromis, durant tot el temps del meu mandat, 
que estariincardinat dintre de la campanya electoral, jo, dintre 
de la meva responsabilitat -repeteixo- corn a Presidenta en 
funcions, donat que dintre de les meves facultats hi ha la de 
convocar ei Consell sempre que ho cregui opostG, almenys se- 
guint el modus operand; i la prktica d’aquest Consell, que ha 
estat d’una reunió setmanal, aquesta és la meva voluntat, de 
continuar-ho fent, i ,  a més, si es produeix algun fet que entenc 
que, per poder vetllar perquk es compleixin tots els mandats 
legals del vigent ordenament jurfdic, obliga a la Corporació, al 
Consell d’AdministraciÓ d’aquesta Corporació i a la programa- 
ció genkrica de les empreses filials a tenir cura especial durant 
un temps de contesa electoral, jo, corn a Presidenta en funci- 
ons, durant aquest temps em comprometo a convocar tantes 
vegades com sigui necesiria la reunió del Consell d’Admi- 
nistració perque de manera collegiada es puguin prendre els 
acords que corresponguin, 

EI Sr, PRESIDENT : Grkies, senyora Cardona. 
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Pregunta sobre el con /rol de la presencia 
dels parrits i les coalicions Pn les emissiora 

de les empr.esesnfiliais durant 
Ja propera carnpunya electoral 

Per formular la següent pregunta, que correspon també al 
Grup Socialista, i porta el nimero de registre E 1381, té la pa- 
raula el Diputat senyor Felip Lorda. 

EI Sr. LORDA : Moltes grhcies, senyor President. Senyores 
diputades, senyors diputats, senyora Presidenta, aquesta pre- 
gunta guarda una relació estreta amb la formulada anterior- 
ment. Podríem dir que l’anterior es refereix les mesures prk- 
vies que ha d’adoptar l’ens amb vista a la campanya electoral 
propera, i aquesln es refereix al seguiment de les actuacions de 
la Corporacib durant la contesa electoral. Li agrairia que ens 
contestés aquesta pregunta. 

EE Sr, PRESIDENT : Gricies, senyor Diputat. Senyora Car- 
dona, té la paraula. 

La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 
CiÓ : Senyor President, senyores i senyors diputats, en 
aquesta pregunta responc una mica en Pa mateixa línia9 per la 
coincidencia de temes. onicament és en el timing, potser una 
mica diferent, o sigui, una cosa potser és més referida a quina 
seri l’actuació a priori del Consell, una altra a quina seri llac- 
tuació durant, o sigui, a posteriori : en aquest sentit, el Consell 
ha refermat la seva voluntat també de reunir-se abans de les 
properes eleccions per tal de prendre els acords que en tot 
moment puguin garantir el compliment estricte de la Llei. 

El Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyora Cardona. El Diputat 
senyor Lorcla vol fer Ú s  del torn de rkplica? 

El Sr. LORDA : Sí, d’una manera molt breu. Moltes gracies, 
senyora Presidenta del Consell; nomes subratllar el fet que és 
molt interessant que se’n faci el seguiment, per tal que el 
públic en general, I’opinib pública de Catalunya, després d’una 
consulta electoral, conegui perfectament que I’ens, que el 
mitja de comunicació, els mitjans de comunicació, les empre- 
ses filials de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, efecti- 
vament, han mantingut una actitud adequada respecte al plan- 
tejament de la campanya i al desenvolupament &aquesta. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Diputat. Senyora Pre- 

sidenta, vol fer Ús del torn de replica? 
La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 

CiÓ : Molt breument, Únicament per dir que realment aquesta 
qüestib, tal com he dit abans, entra dintre de les facultats de la 
presidencia del Consell i que aquesta presidencia entén que 
aquesta cornpetencia hicament es got dur a terme complint, 
tal corn diu la Llei, vetllant -i el terme <<vetllar)>, segons rei- 
teradament aquesta Presidenta ha manifestat al Consell, vol 
dir una actitud desperta i vigilant -; no valen posteriors larnen- 
tacions o crítiques, sinó que l’actuació -i la Llei així ho 
indica- és de vetllar, i vetllar vol dir que s’han de prendre les 
mesures prkvics corresponents i, a més, estar despert i vigilant 
per& durant tot el procés que tinguin vigor aquestes mesures 
preses es vagin complint de la manera per la qual han estat 
acordades. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyora Presidenta. 

Arribem ara a les dues preguntes amb proposta d’acumula- 
ciÓ, que corresponen al Grup Popular i al Grup Socialista, que 
a I’inici d’aquesta sessió havíem advertit que, com a cortesia 
parlamentiria, situavern al darrer punt de la primera part d’a- 
questa sessió, Preguntes ai Consell d’AdministraciÓ. Veiem 
que, un dels grups que formula aquesta pregunta, no ha arribat 
cop representant seu -el Grup Popular-; per tant, lamentant- 
ho, hem de donar per defensada aquesta pregunta. .. perdó, for- 
mulada aquesta pregunta, i passem a continuacio a aquella que 
es formula en termes molt similars, per part del Grup Socialis- 
ta, que porta l’ordre de registre 1 1377, i per formular-la té la pa- 
raula el Diputat senyor Guitart, 

Ciricies, senyor Presi- 
dent. Senyores diputades, senyors diputats, senyora Presidenta 
del Consell d’AdministraeiÓ, aquesta qiestiÓ sobre la qual ara 
preguntem és una qüestió que ha sortit, se n’ha parlat en 
aquest Parlament, pero no haviem tingut encara 1’ocasiÓ de 
saber el punt de vista del Consell d’AdministraciÓ; per aixb l i  
formulem aquesta pregunta. 

El dia 3 de marc es va’reunir el Consell d’Administraci6 i va 
participar-hi el senyor Pere Artigas i Fontcuberta i va fer hs dei 
dret de vot, dret de vot que, des del nostre punt de vista, el 
senyor Pere Artigas, en aquest moment, no tenia, iites que el 
seu nomenament no va ser publicat fins al dia 1 1 de marc i ,  per 
tant, no era titular del Consell d’Adrninlstraci6. 

Si fem aquesta pregunta, senyora Presidenta del Consel! 
d’AAdministraci6, és perquk el nostre Grup estB interessat que 
les nostres institucions, eis nostres organismes siguin exern- 
platrs, modelics i transparents en el compliment de la Llei. 

Ens podria explicar, senyora Presidenta, doncs, corn va ser 
possible que en aquest cas el senyor Pere Astigas pogués utilit- 
zar el seu vot en aquesta reunió? 

El Sr. GUITART i DOMENECH 

Gracies. 
EI Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Diputat, Senyora Car- 

dona té la paraula per fer Ús del torn de replica. 
La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 

CIÓ : Senyor President, senyores i senyors diputats, la pregun- 
ta que planteja el Diputat realment és una pregunta interessant 
perqui3 va ser objecte d’un debat intern al Consell, molt dilatat. 
Els fets que van ocórrer ... de moment faré una exposició cro- 
nolbgica de tal com va succeir aquesta situació. En data 27 de 
febrer, el Consell d’Administraci6 va rebre una carta del Presi- 
dent del Parlament donant-li trasllat de la resolució presa pel 
Parlament de Catalunya. La Resolució, la llegiré, atks que és 
donar trasllat a la Comissió d’un document, deia : <( El Ple del 
Parlament, en  sessió tinguda el 25 de febrer del 87, d’acord 
amb el que disposa I’article 4.1 de la Llei 10/83, de 30 de maig, 
de Crcaci6 de 1’Ens Públic Corporació Catalana de Ridio i Te- 
levisió i de Regulació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió 
de 1st Generalitat de Catalunya, ha designat el senyor Pere Ar- 
tigas i Fontcuberta per formar part dei Consell d’AdrninistraciÓ 
de la Corporació Catalana de Radio i Televisió H. A la vista d’a- 
questa carta, el President del Consell va obrir un debat referent 
a aquest tema, hi va haver opinions diverses i al final, recollint 
el sentit majoritari del Consell, el President va fer entrar el 
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Conseller Pere Artigas, que va ser present, amb tots els drets 
emanats de la Llei, com si ja estigues nomenat membre real i 
executiu del Consell, en la sessió celebrada aquell dia. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyora Cardona, Per fer Ús 
del torn de replica, el senyor Diputat té la paraula. 

El Sr. GUITART I DOMENECH : Gricies, senyor Presi- 
dent, molt breument, En realitat, jo m’he quedat igual que 
estava al principi. És a dir, que el senyor Artigas va participar 
en aquesta reunió i que va votar, ja ho sabiem; el que demani- 
vern nosaltres és : com va votar, si no podia fer-ho? Alesho- 
res, voste em parla d’un debat molt dilatat del Consell d’Admi- 
nistració i del sentit majoritari que va permetre, doncs, que es 
produis aquest fet. Jo li demanaria, sincerament, que m’expli- 
qui quin era aquest sentit majoritari i quin és el contingut d’a- 
quest debat molt dilatat, que se m’escapa, ja que la Llei no és 
una qüestió objectiva, sinó subjectiva, que ens obliga a tots. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, 11-lustre Diputat. Senyora 

Presidenta tti la paraula per fer Ú s  del torn de rkplica. 
La Sra. PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRA- 

CIO : Senyor President, senyores i senyors diputats, evi- 
dentment, senyor Guitart, la segona part de la meva interven- 
cib ha estat confirmar-li que el senyor Pere Artigas va estar pre- 
sent i va emetre un vot, ara bé, si que li he donat una dada 
nova, que és el text de la carta que va rebre el Consell d’Admi- 
nistracib, adrewda al Consell d’Administraci6 per part del Pre- 
sident del Parlament; aixo sí, que és una dada nova que s’ha 
aportat a aquesta Comissib. 

Ara, jo tinc aqui I’acta, que ks el reflex de la sessib que varn 
tenir, on queda transcrit part del debat, perque les actes del 
Consell mai són el reflex exacte de tot el desenvolupament de 
la sessió, perquk no es transcriuren; ara bé, les intervencions 
més significatives hi queden recollides. Aleshores, si em per- 
meten, els donark lectur‘a d’aquesta part de l’acta on queda re- 
flectit el tipus de debat que es va tenir sobre aquest tema. 

( 4  El senyor Garrell considera que s’hauria d’incorporar al 
Consell el senyor Pere Artigas, tenint en compte que ja s’ha 
rebut la carta dei President del Parlament acreditant la seva 
designació. El senyor Carreras s’hi adhereix. 

)>Els senyors Dardet i Sentis també es manifesten en aquest 
sentit. EI senyor Sentís diu que no solament s’ha produ’it la vo- 
tació parlamentiria, sinó que ja s’ha rebut la carta de comunica- 
ció del mateix President del Parlament, document que creu, a 
aquestes efectes, definitiu. 

>>La senyora Cardona s’hi oposa, ja que considera que 
aquests nomenaments tenen efectes interns i externs i que, en 
aquest cas, essent una institució phblica, no poden produir 
efectes davant de tercers fins que MI surtin publicats al Diari 
Qficial de la Generalitat. 

)>El senyor Garcia i Soler manifesta que, com a President, 
recull el sentit majoritari del Consell a favor de la incorporacib 
del senyor Artigas; C Q ~  a Conseller, pero, vol fer constar 
també que es constitueix en vici d’il.legalitat, perque el nome- 
nament encara no ha estat publicat i ,  doncs, no 6s efectiu. 

DA les 17,45 hores s’incorpora al Consell el senyor Arti- 
gas. n 

Vull fer constar que en aquesta sessió no era present -així 
m’ha demanat que ho fes constar- el Conseller Sáenz Guerre- 
ro, que estava malalt i havia justificat la seva absencia @via- 

ment al President. 
EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyora Cardona. Amb 

aquesta pregunta hem exhaurit ei primer punt de l’ordre del 
dia de la sessió d’avui. 

Abans d’aixecar aquesta sessió, voldria dir-los, tan sols corn 
una brevissima informació, que ens informen que un membre 
del Consell d’AAdministraci6, el senyor Garrell, justament, ha 
patit una indisposició, de la qual no coneixem ara la magnitud, 
i ens diuen que ha estat ingressat a l’hospital. Com que estem 
en la sessib de la Comissió que correspon al control d’aquest 
Consell d’AdministraciÓ, i tenim aqui avui la Presidenta i 
al tres membres del Consell d’Administraci6, tan sols notificar 
aixb, amb el benentks que en nom de tots destigem una capi- 
dissima i absoluta millora del senyor Garrell. 

Dit aixb, i agraint a la senyora Presidenta la seva assistencia 
a la sessi6 d’avui, aixequem aquesta reunió durant cinc 
minuts, per reprendre-la immediatament amb el segon punt 
de I’ordre del dia. 

Moltes gracies. 
(La sessib se suspkn a tres quarts dúm del migdia i SPI minuts i 

es rep& a la una i un minut.) 

Preguntes a1 Sr. Director General 
de la CorporacM Catalana de Ridio i Televisió 

El Sr. PRESIDENT : Senyores i senyors diputats, es reprkn 
la sessió de la Comissió Catalana de Ridio i Televisi6 amb el 
segon punt de I’ordre del dia : Preguntes orals al Director Ge- 
neral de la Corporació, senyor Granados, a qui donem natural- 
ment la benvinguda, i així mateix al Director de TV3, senyor 
Canals, al Director de Catalunya Rgdio, Jordi Daroca, i a les 
altres autoritats de la Corporació que avui ens acompanyen. 

Pregunta sobrc el cost de 1 ‘emissib 
de la (t Gala de la L m  Catdunya )) per TV3 

Passem a la formulacib de les preguntes adrepdes al Direc- 
tor General de la Corporacib i ,  fent-me resso de la solkitud 
presentada pel Grup d’Esquerra Republicana, que formula una 
de les preguntes, amb el número de registre 11401, sobre la 
possibilitat que s’inclogwés en el primer de les preguntes a for- 
mular ... crec que els Grups nu hi tenen cap inconvenient; 
aquesta Mesa tampoc hi té cap inconvenient. Per tant, donarí- 
em immediatament la paraula al senyor Casanovas per a la 
seva formulació, perb abans voldríem sol-licitar dels diputats 
formulants i del Director General de la Corporació si creuen 
que poden ser acumulables les preguntes : la del Grup d’Es- 
querra Republicana, que és sobre la gala de presentació de la 
Loto Rhpid, i una pregunta del Grup Socialista que -i ho vull 
deixar ben entes-, encara que pregunten coses que són dife- 
rents, es relacionen amb el mateix tema. 

Fer tant, jo no sé si pot haver-hi inconvenient per part dels 
diputats formulants o per part del Director General per admet- 
re la possibilitat &acumulació. Aquesta és la pregunta que jo 
formulo. Per part del Director General? 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓ CA- 
TALANA DE RADIO I TELEVISIÓ (Joan Granados) : No 
hi ha cap inconvenient. 

El Sr. PRESIDENT : No hi hauria cap inconvenient. Fer 
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part dels senyors diputats? (Patisa.) Cap inconvenient, 
tampoc? (L% SI: Giritort i hmhtiech &mana per pdar : )  
Senyor Guitart. 

El Sr. GUITART I DOMkNECH : Senyor President, mal- 
grat que efectivament són temes diferents, IIQ hi tenim 
inconvenient. 

El Sr. PRES1 DENT : D’acord. Doncs, aleshores, acumula- 
rem la formulacib d’aquestes dues preguntes i dono immedia- 
tament la paraula al Diputat senyor Marqal Casanovas per LI la 
seva forrnulaci6. Senyor Casanovas.. . 

E1 Sr. CASANOVAS : Moltes gricies, senyor President. 
Abans que tot, agrair la gentilesa que han tingut d’alterar 
I’ordre del dia, a causa de la meva sollicitud. 

D’altra banda, tot i que s’acurnulin aquestes dues preguntes, 
jo voldria, demanaria al senyor Director General que tingués la 
bondat de contestar concretament la meva pregunta, a part del 
que pugui dir el preguntant del Grup Socialista, 

És molt senzilla, la pregunta; no m’hi estendré. Tots hem 
vist aquesta gala que es va fer a TV3 per al llargament i pramo- 
ciÓ de la Loto Ripid; aixb, suposem que va comportar unes 
despeses i nosaltres voldríem saber quines despeses va co- 
mportar la gala aquesta i el previ llanqament que es va fer d’a- 
questa gala a través d’una serie d’eespots-anunci a la mateixa te- 
levisi6, dient que es faria aquesta gala. 

Voldríem saber concretament aixb que he dit : quant va 
costar aquesta gala i qui la va pagar. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, illustre Diputat. 

Pregunta sobre I’emissib per TV3 
de la t( Gaia de ILI Lot0 Caialunya )) 

Per formular, per tant, la pregunta del Grup Socialista, té la 
paraula ei Diputat senyor Guitart. 

El Sr. GUITART I POMENECH : Grkies, senyor Presi- 
dent. Efectivament, la nostra pregunta tk una altra orientació 
complementaria, bbviarnent, i, en concret, demanem al Direc- 
tor General com justifica l’ernissi6 per part de TV3 de la gala de 
la Lot0 de Catalunya, la h t o  Catalunya, que va tenir lloc el 
proppassat dia 26 d’abril a la nit, ates especialment el caracter 
publicitari de la transrnissib, amb publicitat constant i amb 
nombroses transgressions de les vigents normes reguladores 
de I’ernissib de publicitat a Televisi6 de Catalunya, i que, a 
més a més, va tenir també algun efecte indirecte O cornplemen- 
tari, com és la supressió, aquesta setmana, del programa Angei 
Casas Sho w, 

Aquesta és la pregunta que demanem tambk que se’ns con- 
testi explícitament i separadament de la que fa l’I1-1ustre Dipu- 
tat senyor Marqal Casanovas. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Diputat. El senyor Di- 

rector General té la paraula per fer hs del torn de rkpl ica. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyors diputats, procura- 

ré contestar ambdues preguntes. 
L’import total del programa que va fer TV3 va ser de quinze 

milions de pessetes, que han estat satisfetes per l’ens autonom 
de Jocs i Apostes. 

Evidentment, la publicitat previa que va aparkixer als mit- 
jans de comunicació escrits -que diu la pregunta-, exacta- 

ment no sé el que costa, perqui: els mitjans de comunicacid, es- 
crits no és la televisió -ho diu la pregunta del diputat &Es- 
querra Repu blicma-, i evidentment que la campanya d’espots 
que la Loto de Catalunya estA fent a TV3 és una campanya 
normal, que fa un client normal u la televisib. Evidentment, 
aquests quinze milions de pessetes, doncs, van ser -&s un pro- 
grama patrocinat - pagats d’unti manera.. , , van ser satisfets 
per Vens autbnom de Jocs i Apostes. 

Quant a I’altra pregunta, entencm que no hi ha cap transgres- 
si6, que, precisament, emparats en les vigents normes regula- 
dores de 1’emissiÓ de publicital a Televisi6 de Catalunyu, dicta- 
des pel Consell d’Administraci6, s’ha pogut realitzar aquest 
programa i de la manera que s’ha pogut realitzar. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Director Gene- 
ral. Per fer Ús del torn de replica, el Diputat senyor Casanovas 
ti. la paraula. 

El Sr. CASANOVAS : Agraeixo al senyor Director General 
el fet que m’hagi explicat aixb, la concreció de les xifres -tal 
com jo li havia demanat- i tamb6 aprofito ..., te  tota la raó que 
aixb de la comunicació escrita no ks de la seva incumbkncia, ha 
estat un lapsus que es va produir en la pregunta, i que m’he 
oblidat de rectificar. Quan em referia a la publicitat p rb ia ,  em 
referia R la publicitat que va emetre la mateixa televisió uns 
dies abans en diferents espots, tal com he dit al principi. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, Il~lustre senyor Diputat. Per 

fer ils del torn de replica, I’Il*lustre Diputat senyor Guitart té la 
paraula. 

EI Sr. GUITART 1 DOMhNECH : Gricies, senyor Presi- 
dent. Jo l i  demanaria al senyor Director General una mica mks 
de generositat en les seves explicacions, perquh el seu laconis- 
me en dir que les normes ho permeten i no dir res més ens 
deixa en la mateixa, diguem-ne, en el mateix desconeixement 
que teníem abans de sentir la resposta. 

En realitat, hi ha una norma de publicitat de Vens que diu 
que <<TV3 emetra la publicitat clarament diferenciada de la 
programació i els blocs publicitaris seran identificats per rnitji 
de senyals visuals>~ Aixb no s’ha complert en aquest cas. 

Si voste em diu. : H Home!, és que tot el programa és un pro- 
grama de publicitat)), tampoc s’hi val, perqul: hi ha unes 
normes que ho impedeixen, que vostk coneix molt millor que 
jo. 

Aquest és un programa, és una retransmissió feta per TV3, 
un programa patrocinat -com vostk ha dit-, de dues hores 
aproximadament de durada, practicament tutes elles amb an- 
uncis publicitaris, fent excepció, o intercalats aquests anuncis 
per breus actuacions musicals, Des del nostre punt de vista, es 
contradiuen les normes de publicitat establertes pel mateix ens 
i per aixb l i  demanem si ens pot explicar, amb una mica més 
d’arguments que ens puguin convkncer, corn wstk  justifica 
aquest programa. 

Gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : Gracies, 11-lustre senyor Diputat. El 

senyor Director General ti: la paraula. 
EI Sr. DIRECTOR GENERAL : Bé, anem al terna de la 

transgressió i també al tema de la norma. La norma vint- 
i-tresena diu, en el seu primer apartat, que <<la publicitat H, tal 
com vostk ha mencionat, {(ha d’anar clarament diferenciada 
de la programació i els blocs publicitaris seran identificats per 
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mitjh de senyals visuals. )) Ara be, ei segon apartat diu : {(Ex- 
cepcionalment, la norma anterior no afectara els programes 
patrocinats que estiguin emparats per contracte. H Evi- 
dentment, el programa (<Galii de la Loto de Catalunya)) ha 
estat un programa patrocinat per I’ens autbnom de Jocs i Apos- 
tes, i entra, naturalment, dins d’aquesta excepcionalitat de la 
norma scgona. 

Moltes gracies. 
El Sr. PKESí DENT : Ciricies, senyor Director General. 

Passem a la formulacii) de la següent pregunta, i ara ja corres- 
pon a l’ordre de presentació de registre. Per a la informacib de 
les senyores i els senyors diputats els direm que cn aqucst 
ordrc corresponen, en primer lloc, les preguntes formulades 
pel Grup de Convergencia i Unió; després, immediatament 
després, vénen les preguntes formulades pel Grup del PSUC i ,  
a continuacih, pel Grup  Socialista, que són totes les que 
queden pendents. 

Pcr tant, liet- n la formulació de la primera pregunta del Grup 
de Convergencia i Unió, té la paraula el Diputat senyor 
Sanclimens. 

El Sr. SANCLIMENS : Sí, gricies, scnyor President. Perib- 
dicament, llegim a la premsa informació sobre repetidors in- 
stitl-lats, sobretot per entitats culturals o cíviques, a la resta 
dels Piisos Catalans, informació la mqjoria de vegades positiva, 
en el sentit que s’hrin instalhit, i alguna vcgada negativa, en el 
sentit que sembla qiic cl volen fer retirar, C Q S ~  que crec que  
fins ara no s’ha psodu’it, i espero que no es produeixi. 

Aixh VOI dir I’intcres dc diversos col-lectius a captar per a les 
seves terres les emissions de TV3. D’aquí la pregunta de si 
tenen dadcs de I’audiencia actual de TV3 al País ValenciA, a les 
Illes, a la Catalunya Nord i ,  naturalment, iambe aqui, al 
Principat. 

Mol tes gricies, senyor Prcsidcn t. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, El-lustre senyor Diputat. Per 

fer iis del torn de replica, el scnyor Granados tb la paraula, 
EI Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor Diputat, jo co- 

mprenc I’interes per coneixer les dades d’aucifencia de TV3 al 
Pais Valencili, a les Illes i a la Catalunya Nord. També ens agra- 
dariri a nosaltres de tenir una estimació que fos mínimament 
creibie sobre aquestes dades. Cada vegada més veiem, i ens ar- 
riben moltes cartes, i coneixem I’ambient que en aquest 
moment s’estk respirant, per exemple, al País Valencii, i que 
hi ha riiolta gent que mira i segueix els nostres programes, pero 
és evident que el mandat que ha rcbut la Corporació del Parla- 
menl de Catalunya és fer uní1 televisió per al Principat, que el 
nostre pressupost també és Liprovat pel Parlament de Cutdunya 
per Ter una televisi6 per al Principat, que estem molt satisfets 
d’arribar a tats els pa’isos de llengua catalana i que aviat ens 
plantejarem de coneixer tanibk l’audiencia en  aquests llocs, 
perque seria intercssant de saber-ho, per6 fins ¿ira no s’ha fet 
cap estudi d’audiencia. 

El que sí que els puc avanqar o els puc dir, de a r a  a l’audikn- 
cia de Calalunyc?, de cnra n I’audikncia del Principat, és que 
aqucsies darreres set manes o, diguem, aquests darrers lilesos 

TV3 ha superat tot els sostres als quals havia arribat aquesta 
emissora quant a audiencia, i només li donaré, senyor Diputat, 
algunes dades per tenir-ne una mica de coneixement. Per ex- 
emple, a les taules d’audiencia nostres hi ha una dada que és 
molt significativa, que 6s la dada d’audiencia mitjana, que va 
des del 23 de febrer fins al 29 de marq, o sigui, aproximada- 
ment les últimes quatre o cinc setmanes : I’audiencia mitjana 
de TV3 ha arribat a cotes des del 47 al 50°/o. El d’audikncia 
mitjana vol dir que en aquest moment miren TV3, ai Principat, 
uns 2.250.000 persones de més de 14 anys, 2.250.000 persones 
de més de 14 anys, com a mínim mitja hora al dia. Evi- 
dentment, aquestes taules són absolutament fiables perque 
sempre que hem ret alguna comprovació amb 1’EGM han ancli 
absolutament molt lligats, diguem, amb la taula EGM. 

Quant ii I’audiencia acumulada, tenim una audiencia acumu- 
lada setmanal d’apsoximadament uns 3.400.000 persones a la 
setmana que, COM a mínim mitja hora al dia, veuen TV3, de 
mcs de 14 anys -evidentment que aquí s’hi ha de sumar el 
públic de menys de 14 anys, que també són forp persones. 

Quant als programes, ripidamen t, 1 i donaré unes est i maci- 
Q ~ S ,  Per exemple, el Teíenoticies del migdia ha arribat a un 
.diarel aproximadament, cl’un 60%, i un shared’un 60% vol dir 
que en el moment que s’esti mirant la televisió s’esti mirant 
TV3, el XdepFdcjes del migdia, vol dir que el 6Ooh de la gent 
que esth mirant la televisib esta mirant TV3; en  el Telenoticies 
del vespre, cl shure també ha arribat aproximadament, va apro- 
ximadatncnt dei 56 al 61% de persones que en aquell moment 
estan mirant T V ~ .  ks clar, aixb té una importincia molt gran, 
perqui! no hi ha dues cadenes de televisió, sinó que, en realitat, 
hi ha tres cadenes de televisió, i, si en un moment determinat 
nosaitres, diguem-ne, tenim el 6O0% de I’audiencia, del 55 al 
60% de l’audikncia, és, evidentment, un kxit extraordinari. 
Evidentment, aquest exit es reprodueix en programes tan im- 
portants com el No pussa res, el Cinema 3, el Vostkju!ja, el X’wy 
Mason o el Filiprim, per excrnpic, no? En el moment.,. No 
passo res és el programa en aquest moment que té més audien- 
cia, i ha arribat, per exemple, a un 36O/0 d’audiencia -que un 
36% d’audikncia vol dir, doncs, 36 multiplicat per 45.000 
persones-, i amb unes audikncies, amb un diare d’un 61%, 
d’un 57%, d’un 62%, També el Cinema 3estfi en un shared’un 
SO‘k, el Vosk jurja estil cn un share del 47% i el P~rry  Mason 
esta en un shaw del 48”/0, i Filiprim esta en un share del 67% 
-vol dir que, en el moment que estern emetent Filiprim, el 
67% dels ciutadans de Catalunya que estan mirant la lelevisi6 
estan mirant Filiprim. 

Moltes grkies. 
Eh Sr. PKESIDENT : GrAcies, senyor Director General. Per 

fer Ús del torn de replica, l ’hstre Diputat Sanciimens vol fer 
Ús dc la paraula? 

EI Sr. SANCLIMENS : Si, moltes grkies, senyor President. 
B& jo crec que seria molt interessani que a la resta de Paisos 
Catalans -el País Valencii, Ics Illes, la Catalunya Nord-, 
corn mes aviat millor també és pogués plantejar aquest control 
d’audikncia, perque també seria prou important que en succes- 
sius mesos pogukssirn preguntar i ens pogués donar el senyor 
Director General informació sobre si també en aquests altres 
llocs te  increment l‘audiencia, tal C Q ~  té aqui al Principat, i 
aprofitar, finalment, per felicitar aquest augment d’audikncia, 
que de totes formes, a mi, personalment, no m’ha sorpres, 
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perque conec la bona acollida que tenen les emissions de TV3. 
Mol tes grkies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, 11-lustre senyor Diputat. 

Senyor Granados, vol fer Ús de la paraula? 
El Sr. DIRECTOR GENERAL : No, simplement, doncs, 

que ens posarem en marxa per procurar de tenir aquestes 
dades tan importants dels altres pciisos de llengua catalana. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Granados, 

Pregunta sobre la integraciri 
de TV3 en la UER 

Per formular la pregunta número dos del Grup de Conver- 
gkncia i UniÚ, té la paraula el Diputat senyor Josep Muntal. 

El Sr. MUNTAL : GrBcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, bé, aquesta segona pregunta que fa el nostre 
Grup, realment, ja ha estat algunes altres vegades anunciada i, 
per tant, em limitaré a llegir una mica i a esperar el torn de r6- 
plica al Director General, tal com ha estat expressada aquesta 
pregunta : <<TV3 no pertany encara a la UER i quines accions 
ha dut a terme i pensa emprendre el Director General per acon- 
seguir que TVJ sigui membre d’aquest important organisme i 
pugui gaudir dels seus serveis, tan necessaris per a la televisió i 
el seu normal funcionament? n. 

EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Diputat. Senyor Gra- 
nades, vol fer Ús del.torn de replica? 

El Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor Diputat, aquesta 
qüestió s’ha tocat a bastament en aquesta Comissió de control, 
i avui, per primera vegada, els podem donar una resposta abso; 
lutament satisfactbria, o gairebé absolutament satisfactbria. 
TV3 disposa de tots els serveis que la UER dóna als seus mem- 
bres, gracies a un acord molt important amb Radiotelevisió Es- 
panyola i també un acord amb la UER, que jo crec que marca 
una fita molt important. Crec que hem d’estar molt satisfets de 
poder-los donar aquesta noticia i poder-la donar, per primera 
vegada, als senyors dipubts que, representants de tots els 
grups parlamentaris, s’han interessat d’una manera molt im- 
portant per aquest tema, d’una forma constant, i ara els podem 
donar ja, els podem dir que aquest acord 16 molta transcendbn- 
cia i que des de la data de 1’1 de maig, d’aquest darrer 1 de maig 
-o sigui, fa aproximadament dos o tres dies, molt poc-, 
tenim aquest acord amb caracter provisional, que es perfeccio- 
nara més endavant, per6 que a partir de 1’1 de maig TV3 esta 
rebent ja aquests serveis que hem desitjat tenir des de fa tant 
temps i que, en aquest moment, podem dir que realment, 
doncs, TV3 ha assolit ja una de les fites importants i que a la 
vegada representa un reconeixement, tant per la Televisió Es- 
panyola corn un reconeixement internacional de la UER. 

Jo li agrairia al senyor Canals, si vol afegir alguna cosa sobre 
aquest tema, que.. . ho pots fer. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Canals té la paraula -amb 
brevetat, si us plau. 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA 
(Enric Granados) : Si, molt breument, perque el Director Ge- 
neral ho ha explicat molt bé : és a dir, en aquests moments i 
des de fa cinc dies TV3 est& en plenes condicions per treballar 
normalment i per no estar subjectes a les limitacions que supo- 
sava haver de funcionar a través d’una oficina, C Q ~  teniem 

muntada fins ara ii Paris, que recollia les noticies internacionals 
a traves de la Televisió Francesa i aquestes arribaven, a traves 
de la xarxa de la TelevisibFrancesa i de la xarxa nostra, a TV3; 
des de 1’1 de maig, les noticies les rebem directament des de la 
Unió Europea de Radiodifusió i ,  grkies u aquesl acord amb 
Radiotelevisió Espanyola, que també implica la Unió Europea 
de Radiodifusib, doncs, s’ha superat, de manera provisional i 
fins que no es produeixi l’ingres efectiu Í de ple dret nostre a la 
UER, s’han solucionat els problemes greus que tenÍern des del 
punt de vista de tota la informació de caire internacional. 

EI Sr. PKESIDENT ; Grhcies, senyor Canals. L‘llalustre 
senyor Diputat vol fer Ú s  del torn de replica? {Puusa.) Te la 
paraula. 

El Sr. MUNTAL : Gracies, senyor President. Bé, jo, la re- 
sposta del Director General, la valoro personalment, pero com 
:i Grup també, i penso que els altres Grups Icl valoraran molt 
positivament perqui: ha estat un interhs de tots els grups parla- 
mentaris representats en aquesta Cambra que TV3 quedés nor- 
malitzada en aquest sentit, i tenir aquest accés a la televisió 
internacional amb noticies i poder transmetre tot aixo. Ara bé, 
a part d’aquesta gran importhncia, no se m’escapa el fet que el 
Director General ha parlat d’un acord provisional : clqucst 
acord provisional, jo no sé si realment satisfii plenament les iis- 
piracions de TV3 i dels mateixos grups parlamentaris represen- 
tats aquí a la Cambra. 

El Sr. PRESIDENT ; Grhcies, 11-lustre senyor Diputat. 
Senyor Granados, vol fer Ús del torn de rkplisa? 

El Sr. DIRECTOR GENERAL : Sí. Senyor Diputat, aquest 
acord, evidentment que satisfa els nostres desitjos en I’aspecte 
funcional, al qual ha fet referencia el senyor Canals i he fet re- 
ferencia jo; la nostra plena satisfacció, evidentment, serh - i el 
nostre proposit és- de ser membres de ple dret de la UER, i 
en aquest sentit li haig de dir que fa dies vaig rebre una carta 
del Ministre de Relacions amb les Corts i la Secretaria del 
Govern, senyor Virgilio Zapatero, que és també per primera 
vegada una carta amb una resposta no negativa, diguem, una 
resposta mks aviat positiva, que obre unes expectatives reats 
cap al proposit del Govern de complir la llei en el sentit de 
dictar el reial decret que fa falta perquk nosaltres puguem perti- 
nyer, diguem-ne de ple dret, a la UER. El senyor Virgilio Zapa- 
tero, en la seva carta, diu : <<Al respecto le comunico que el 
Gobierno tiene el propósito de articular en breve la participaci- 
Ó n  solicitada, dentro del marco jurídic0 conjunt0 previsto a tai 
efecto en la Ley del Tercer Canal de TeEevisión -o sigui, 
volen complir la Llei del Tercer Canal -; en este sentido, se ha 
iniciado ya -“se ha iniciado ya”, diu- la elaboración del 
Proyecto de Real Decreto que desarrollará la Disposición Adi- 
cimal Quinta de la expresada Ley, reguiando la coordinación 
de 10s organismos de televisión existentes en las comunidades 
autónomas con vjstas a su participación en las organizaciones 
internacionales en la materia. N 

Aleshores, aixo si que és molt important per a nosaltres, 
pero, evidentment, aquest acord al qual hem arribat aC- 
tualment, tant amb la UER com amb Televisió Espanyola, és 
un acord que, quant al funcionament de TV3, obre unes expec- 
tatives absolutament noves i es pot dir, tal corn hem dit abans, 
que en aquest moment TV3 és una televisió reconeguda a dins 
i reconeguda a fora i que té els mateixos serveis, disposa dels 
mateixos serveis tecnics com si fos membre de ple dret de la 
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UER. 
El Sr. President : Grricies, senyor Director General. 

Per formular la tercera pregunta del Grup de Convcrgencia i 
Unió, té la paraula ... el diputat senyor Montalat. 

El Sr. MONTALAT : Ciricies. La pregunta que avui em co- 
mplau íorrnular al Director General, senyor Granados, pol 
semblar a primera vista molt simple i una qücslib purament de 
trirnit, pero al meu entendre tk un rerafons important, j a  que 
el fet que TV3 difongués les notícies clirnatolbgiques de la Ca- 
talunya Nord podria suposar un reconeixement públic del 
nostrc territori més enlli dels Pirincus, aiudaria a potenciar la 
nostra llengua i refort;aria el nacionalisme en general. 

I Ic pogut cnnstntar que els bons amics del Rosselló veurien 
amb molt bons ulis que TV3 inclogués I’estat de la seva meteo- 
rologia a l’hora de les noticies, així com de tant en tant seria bo 
-creuen- que d d s  alguna noticia de caracter general de la 
Catalunya Nord. Seria una manera indirectii de potenciar els 
dos vessants i d’in tercomunicar-nos, 

Per tant, voldria saber quines possibilitats té TV3 de donar 
I’estat de la rneteorologiaa la Catalunya Nord. 

El Sr. PKESiDENT : Gracies, senyor Diputat. El Director 
General té la paraula. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL : Li agrairia, senyor Presi- 
dent, que poguks contestar el scnyor Canals. 

El Sr. PRESIDENT : D’acord. Senyor Canals, té la parauh. 
El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA : 

Sí, senyor Diputat, en aquests moments, respecte a la qiiestió 
concreta del tema de la meteorologia, estem treballant per 
crear la xarxa que faci possible donar aquesta informacib, 
donar aquesta informació d’una manera més complerta del 
que estem fent ara : ara donem informacions puntuals sobre 
temperatures a Perpinya o algunes ventades, etcktera, com 
donem també informacions puntuals del temps de les Balears i 
del País Valencih, pcrb no disposem de tots aquells elements 
que facin que la informació meteorolbgica ci’aquestes contra- 
des tingui la mateixa qualitat que la del Principat, 

En aquests moments, i em sembla que alguna vegada j a  ho 
hcm explicat aquí 11 la Cambra, il Catalunya la nostra informa- 
ci6 no prové dels organismes oficials -en prové només una 
part-, dona! que nosaltres tenim una xarxa de 110 cornuni- 
cants, que són els que realment cns donen I’estat c~imatdbgic 
del Principat, i uquesta xarxa s’ha d’amptiar en aquestes comu- 
nitats perquk la inforrnacib que donem sigui de la mateixa 
qualitat al Principat que CII aquestes comunitats. Jo crec que 
no fariern cap favor a la Catalunya Nord, ni als televidents o els 
telespectors de TV3 del País Valencih, si s’adonessin que en 
aquests moments els esteni donant una informaci6 que no co- 
rrespon a la que ells mateixos estan vivint. En aquests mo- 
ments, s’csti treballmt en aquest tema, com també s’esth tre- 
ballant en un disseny grific que possibiliti, doncs, l’ampliació 
del mapa del I’rincipat, per tal de poder-ho localitzar 
correctament. 

El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Canals. L‘Ilhstrc 
seriynr Iliputat vol fer ús dei torn de rbplica? 

El Sr. MONTALAT : Bé, simplement agrair aquesta infor- 
mació, pero a mi em sembla que nu he podem deixar de 
banda, que aixo, doncs, pot ser molt important de cara a la 
gent de la Catalunya Nord i que, en fi, es miri de tirar endavant 
com més aviat millor. Jo crec que seria molt positiu per tot el 
que he dit abans, ja ho he esmentat. 

Gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Diputat. 

Passem a la formulaci6 de la següent pregunta, que porta el 
número quittre de Convergencia i Unió. Té la paraula ei Dipu- 
tat senyor Aligue. 

El Sr. ALIGUk : Gracies, senyor President. La meteorolo- 
gia al nostre pais ks molt important i també desvetllri un interes 
iirrcu de tots els ciutadans de les seves comarques. A través de 
1 ’emissió cic TV3, la meteorologia ha adquirit carta, jo diria, de 
majoria d’edat, i hi ha contrjbu’it un  home molt important, que 
ha estat I’Alfred Kodríguei! Picó, 

La mcva pregunta va adreqada ... diu : ((Quin ha estat el 
motiu de la desaparicib d’Alfred Rodríguez PicÓ coni a presen- 
tador del temps a TV3? )>. 

G ricies. 
EI Sr. PRESIDENT : Gricies, 11-lustre senyor Diputat. EI 

senyor Granados vol fer Ús del torn de replica? 
El Sr. DIRECTOR GENERAL : Pot contestar el Director 

de TW? 
El Sr. PRESIDENT : D’acord, senyor Granados. El senyor 

Canals té la paraula. 
EI Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA : 

Si, jo estic totalment d’acord amb el senyor Diputat que 
I’Alfred Rodriguez PicÓ ha contribu’it al nivell que han agafat 
les nostres informacions me teorolbgiques, que, ai xb no 
obstant, .¡o vull remarcar que sbn conseqükncia d’un treball en 
equip dels diferents membres que componien aquesta secció, i 
jo no l i  puc contestar : vull dir, ha estat un motiu purament 
personal del senyor Rodríguez PicÓ; no se l’ha acomiadat, ni 
molt menys, sinb que ha estat ell el que ha optat per continuar 
la tasca des d’un altre mitja, suposojo que per qüestions relaci- 
onades amb la seva mateixa profcssió --suposo jo que estar a 
Cataiunya Rridio li permet fer la informació d’una altra 
manera, l’obliga a les hores de permankncia a que l’obligava 
traclar la informació o I’elaboraciÓ de la informació des de 
TV3, on es fa, doncs, d’una manera potser una mica més 
complexa-, i ha estat una decisió del senyor Rodríguez Pic6, 
que, si tant em fa dir, a mi també em sap greu, perque jo crec 
que ell ha contribu’it d’una manera molt decisiva, igual que els 
altres dos membres del servei meteorolbgic.. . Pero, potser, el 
motiu íntim d’aquestn decisib, I’hauria de buscar o’ preguntar 
al rnatcix senyor Rodrigucz Pich; de fet, no hi ha hagut cap qü- 
estió per part de la direcció de l’empresa ..., no hem estat nos- 
altres els que hem prescindit d’ell, sinb que ell ha optat per 
marxar i ,  a més a més, jo personalment vaig tenir una hltima 
entrevista i l i  vaig manifestar’, doncs, que ens sabia molt de 
greu que ens deixés, perque creiem que, a rnbs a més, 6s una 
persona, doncs, que s’havia guanyat una estima i un prestigi 
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gracies a la seva feina. 
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Canals. El Diputat 

senyor Aligue vol fer Ú s  del torn de replica? 
El Sr. ALIGUk ; GrBcies, senyor President. Lamentant, 

des del punt personal, haver de prescindir d’aquest treballador 
de TV3, el que passa bs que aquest diputat queda més tranquil 
en sentir de les paraules del senyor Director de TV3 que aquest 
acomiadament ha estat a titol personal. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Diputat. 

Pregunta sobre I’audiencia 
de les emissores de tu Generalitat 

Per formular la següent pregunta, número cinc de Conver- 
gencia i Unió, el Diputat senyor Coll i Majó té la paraula. 

El Sr. COLL I MAJÓ : Gracies, senyor President. Segons 
tenim entes, la Corporacib ha posat en marxa una taula d’audi- 
Bncia per tenir dades sobre l’audikncia de les emissores de la 
Generalitat. 

En conseqükncia, i en ares de la brevetat, sense més prerirn- 
buls, d’una manera molt concreta, nosaltres formulem aquesta 
pregunta al senyor Director General : (<Quins resultats ha 
donat aquesta taula? n. 

Gricies, senyor President. 
EE Sr. PRESIDENT : Grhcies, 11-lustre senyor Diputat. 

Senyor Granados, tb la paraula per fer el torn de rhplica. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor President, pot con- 

testar ei senyor Daroca? 
El Sr. PRESIDENT : Naturalment. Té la paraula el senyor 

Daroca, Director de Catalunya RAdio. 
El Sr. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENE- 

RALITAT (Jordi Daroca) : Senyor President, senyores i seny- 
ors diputats, Catalunya Ridio, que es trobava amb un proble- 
ma, que era la insuficiencia quantitativa i qualitativa dels aC- 

tuals estudis que obraven al nostre poder, realment ha posat en 
funcionament una taula de rhdio que li  permet obtenir dades 
regulars d’audikncia. 

Amb aquesta taula, nosaltres, en aquests moments, podem 
controlar quina és la fidelitat del phblic, quins programes escol- 
ta cada dia, com evoluciona l’audikncia al llarg del temps, el 
perfil d’aquesta audiencia, per quk ens reconeixen i el cost per 
impacte de les insercions pu blicitiries de l’emissora. 

Per referir-nos en concret a la pregunta del senyor Diputat 
sobre les dades generals d’audikncia, aquesta taula ens d6na 
que mentre que Catalunya Rhdio, el febrer del 84, i sobre set 
dies, tenia 32.000 oients, el febrer del 87 estivem a 250.000 
oients, la qual cosa representa un increment del 80Oo/o --em re- 
fereixo sempre a prsones de més de catorze anys. 

En el cas de Riidio Associació de Catalunya, el febrer del 87 
tenim 304.000 oients, mentre que el maig del 86 -la primera 
vegada que es recollien dades d’audikncia de Rhdio Associació 
de Catalunya- en teníem només 19.000; passem, per tant, de 
19a 104.000. 

Afegir, finalment, que en aquests moments Catalunya 
Ridio es situa com a tercer emissora en audikncia al Principat : 
ens situem directament darrera de dos emissores que emeten 
en ona mitjana, com són Ridio Miramar i Ridio Nacional 
d’Espanya. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Daroca. EI Diputat 
senyor Coll i Majb vol fer ús del torn de replica? 

El Sr. COLL I MAJb : Si, grkcies, senyor President. Simple- 
ment, per agrair la informació facilitada pel senyor Daroca, 
felicitar-nos de l’increment -que jo qualificaria de més que 
notable - d’audikncia aconseguida per les emissores de la CO- 
rporació, i em sembla que les dades que ens acaba de donar s6n 
prou indicadores, satisfan el que volíem saber i, per tant, reco- 
menariem seguir en aquesta línia de progrés i d’increment i ,  
per tant, i consegiientment, donem per contestada sufici- 
entment la nostra pregunta. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, Il4ustre senyor Diputat. 

Pregunta sobre I bbast 
de Catalunya Mhica 

Passem, doncs, a formular la sisena i darrera pregunta co- 
rresponent al Grup de Convergkncia i Uni6; per formular-la, 
té la paraula el Diputat doctor Colomines. 

El Sr. COLOMINES : Senyor President, és evident que 
diumenge Catalunya aconseguirh una nova fita, la de tenir una 
emissora eminentment cultural, la Catalunya Música. Segura- 
ment, tindrem ocasió eti aquesta mateixa Comissió de parlar- 
ne, perb ara jo voldria manifestar tres coses : la primera, felici- 
tar la Comissi6 Catalana de Televisió per la iniciativa; la 
segona, desitjar encert a l’equip que porti Catalunya Música, i ,  
la tercera, preguntar si les emissions de Catalunya Música 
podran ser escoltades des de tot l’hmbit de la Catalunya estI;icta. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT ; Grhcies, senyor Diputat. Per fer Ús del 

torn de rkplica, té la paraula el senyor Granados. 
El Sr, DIRECTOR GENERAL : Senyor Diputat, molt 

agráit per la seva felicitació. Creiem que una corporació pública 
ha de desenvolupar aquesta tasca, que en principi sembla que 
sigui una tasca, la tasca de la cultura, algunes vegades minorith- 
ria, perb pels nostres cAlculs hi ha molta gent a Catalunya que 
estan interessats pel tema de la música classica; creiem que 
potser aquesta emissora de miisica clhssica pot tenir una audi- 
hc i a  de més de 50,000 o’idors i que pot fer una funció molt di- 
dhctica i amb un objectiu, doncs, de portar a les llars un deter- 
minat tipus de música amb un determinat estil i donar també 
compte de tota la programacib de Catalunya de concerts, 
diguem, d’esdeveniments de música, que ks malt important. 

Pel tema concret que voste pregunta, si es podrh escoltar a 
tot Catalunya, voldria que fos el senyor Daroca, Director de les 
Emissores de la Generalitat, qui contestés, senyor President. #. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Daroca té la paraula, 
El Sr. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENE- 

RALiTAT : Senyor President, senyor Diputat, efectivament 
es podri escoltar a tot Catalunya. Dit aixo, voldria 
puntualitzar-ho, en el sentit que nosaltres estem disposats a ac- 
celerar al rnhxim possible aconseguir aquesta fita de la cobertu- 
ra total. 

En un primer moment, a partir d’aquest diumenge, a les 
vuit del vespre, es podrh escoltar Catalunya Música al Barcelo- 
nks, Baix Llobregat, Vall& Occidental, VaZiks Oriental i part 
del Maresme, la qual cosa representa un 10% del territori i un 
70% de la població. A partir d’aquest moment, Catalunya 
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Música continuara treballant.. . successivament s’anira sentint, 
a partir dels centres reemissors de Callsuspina, Rocacorba, 
Mussara i Mont Caro, i els cenires reemissors de Portbou, Ca- 
longe, Cadaqués i Falset, ¡, en una tercera fase, sera Alpicat, 
Soriguera, Vilanova de Banat i Cap de Haqueira, la qual cosa re- 
presenta que, si la situació atmosferica ens ho permet, perque 
treballar en alguns d’aquests centres emissors és dificil, en fina- 
litzar aquest any la cobertura de Catalunya Música serii total 
sobre el Principat. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Daroca. E1 senyor Di- 
putat vol fer Ús del torn de rkplica? 

El Sr. COLOMINES : Només agrair la resposta, desitjar que 
els impediments tccnics o bé els pressupostos, no ho sé, 
alguna cosa ser8 ..., que permetin que aquesta cobertura es 
pugui fer en el temps amb q u e  la Corporacib Catalana ha pre- 
vist que podia ser cobert tot el territori. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESiDENT : Gracies, I14ustre senyor Diputat. 

Passem a la següent pregunta : correspon al Grup del 
PSUC, porta el registre 11368; per formular-la, té la paraula la 
Diputlida senyora Vintr6. 

La  Sra. VINTRÓ : Gracies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, Director General, la primera pregunta de les 
tres que formularem avui diu, exactament : ((Quina és la polí- 
tica de relacions institucionals de la Corporacih Catalana de 
Riidio i Televisió pel que Fi a les possibles colkiboracions en la 
programacid, de les seves empreses filials? H. La pregunta es fa 
en sentit ampli; posem un exemple concret, pero ens agradaria 
conei xer la polit ica general. 

EI Sr, PRESI DENT : Gricies, Iilustre senyora Diputada. El 
senyor Granados té la paraula per fer Ú s  del torn de rkplica. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor President, voldria 
que fos el senyor Canals qui contestés aquesta pregunta. 

El Sr. PRESI DENT : D’acord. Senyor Canals, té la paraula. 

Sí, el programa Univcwituí oberta, TV3 I’csth emetent des de 
EI Sr. DIRECTOR RE  TELEVISI^ DE CATALUNYA : 

comenqarnent de gener, i són uns cursos determinats, no es- 
collits a I’atzar, sinó amb uns criteris de ... amb uns primers cri- 
teris de senzillesa, i corn ii introducció de mathies propies de 
la teinlitica universitbria en  cls cicles proposats per I’Open Uni- 
vcwi iy  anglesa, que, corn se sap, és una cxperikncia que compta 
iimb iin import tant prestigi a través de moltes cadenes de tele- 
visió de tot el món. 

Aquesta proposta de TV3, seguint un procés diguem-ne na- 
tural, scri arnpliuda a partir del proper mes d’octubre, i ,  de fet, 
es posa a disposició de tota la societat catalana a través de la 
ClRlT, la Comissi6 Interdepurtamental de Recerca i Innovació 
Tccnologicr?, i també a lravds de les universitats que existeixen 
a Catalunya. A fi i efecte de poder assegurar aquesta collaborn- 
cici i participació de les universitats catalancs s’csti creant una 
comissib assessora, que tindrli tanibk funcions de coosdinaci6 i 
cl’orientacib, i en les quals participen un vice-sector de cada 
universitat, un representant dc Girona, Trirnigona, Lleida, el 

Director General d’Ensenyarnent de la Generalitat i un repre- 
sentant de la CIRIT, Aquesta coHaboraciÓ, de fet, nosaltres, 
quan vam decidir de tirar endavant la Universitai oberta, doncs, 
ja varn tenir uns contactes amb les diferents universitats; puc 
recordar que alguns rectors. .. ara no.. I alguns rectors de les uni- 
versitats d’aqui van estar a la presentació d’aquests cursos; 
també hi varn convidar rectors d’altres comunitats on es rebia 
TV3, i que, de fet, aixo és el que s’ha fet fins ara, el que es fari  
en el futur, és a dir, la seva pregunta de si hi hauri una univer- 
sitat oberta i si, realment, ser9 oberta, doncs, bé, jo l i  haig de 
dir que aquest programa 6s un programa de tipus experimental; 
un cop hagi passat un any de I’cmissió veurem quins són els re- 
sultats -no nom& resultats d’audiencia, sinó resposta dels al- 
umnes, resposta també de l’interks per ies mateixes 
universitats-; estudiarem les possibilitats d’endegar una Open 
Univcwiv amb la mateixa fórmula que es fa a Anglaterra 
-cosa que no ks gens ficii, donat que és un tema que ja no ens 
competiria a la televisió, sinb que hi entren elements de políti- 
ca educativa en general, donat que la Operi Universiv, com se 
sap, arriba fins i tot a expedir titols, cosa que no és la nostra 
tasca. I, de fet, aquest exemple que vostk ha posat ks un exem- 
ple del tipus de colhboració que nosaltres tenim en segons 
quins programes; evidentment que hi ha segons quins progra- 
mes que no hi ha coI4aboraciÓ amb altres institucions, perque 
són de I’Única i exclusiva competkncia de la televisió. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Canals. La Diputada 
senyora VintrÓ val fer Ús del torn de replica‘? 

~a Sra. VINTRÓ : Bé, tinc la sensació que, efectivament, 
només s’ha contestat a I’exetnple, i no s’ha contestat a la políti- 
ca de relacions institucionals. 

D’altra banda, i pel que fa a la polÍ tica en el cas de la universi- 
tat ... jo no voldria entrar ara en una analisi del programa que 
s’esti retransmetent o quc s’est8 emetent -perdó-, perb em 
permeto, si, almenys, opinar que és un programa notablement 
antiquat, en aquests moments, i que és poc adequat, en tot cas, 
a la realitat nostra, i que s’ha fet d’una manera -datreveixo a 
dir- precipitada. I espero que aquesta comissi6 assessora, que 
se li diu, que s’esti organitzant amb presencia de les diferents 
universitats i amb preskncia de la CIRIT -tot i que el paper de 
la CIRIT no I’aacabo de veure exactament clar, perquk una cosa 
es la investigació i la recerca i l’altra cosa es u n  programa d’uni- 
versitat oberta que no passa exactament pels mateixos parh- 
metres; perb no tinc cap inconvenient que hi hagi un represen- 
tant de la CIRIT en la comissió assessora-, m’atreviria també 
a suggerir-10s que segurament els alumnes que podrien 
beneficiar-se rnds d’aquest programa, pensat, fet des d’aqui i 
per gent d’aqui, no hauria de deixar al marge l’i’mica universitat 
a disthncia que existeix a Espanya; i em sembla curibs haver 
sentit que s’havien invitat representants de diverses universi- 
tats i no m’ha semblat sentir el nom de cap representant de la 
Universitat Nacional a Distincia, de la qual hi ha una delegació 
també a Catalunya, a Barcelona, i a altres ciutats, amb progra- 
mes que es fiin, per exemple, per a ta gent que estan a les pre- 
sons, ctcklera; és a dir ... No, seria tot un altre tema. Perb, en 
tot cas, a mi el quc m’agradaria remarcar és que aquest progra- 
ma que s’cstk oferint en aquests moments, respon a uns {(en- 
llaunats>) que porten bastants anys de realitzaci6, que queden 
avui notablement desfasats, des dcl punt de vista de contingut, 
i que, en t0t cas, tenen nio11 poc R veure amb les programacions 
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que es fan a casa nostra; i penso que seria absolutament fona- 
mental que la política de relacions institucionals, no només 
amb la universitat, sinó, en general, per al món de l’ensenya- 
ment i per a altres ambits, tingués més present la coilaboració 
deis sectors professionals, que se sentirien, d’aquesta manera, 
bastant més implicats en la televisió i en la rBdio de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, 11-lustre senyora Diputada. El 
senyor Canals vol fer Ú s  del torn de replica? 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISI6 DE CATALUNYA : 
Si, jo estic molt d’acord amb molts dels aspectes de la senyora 
Diputada. Aquest programa és un programa que es va decidir 
de tirar-Iu endavant -i jo vull remarcar el seu carhcter- de 
manera totalment experimental; el terna del contingut ... evi- 
dentment, són continguts molt ... jo no hi entraré, perquk, vull 
dir, sobre química orginica li haig de dir que desconec ... ho 
desconec prkticament tot, perb, en descdrrec, tambk haig de 
dir que la supervisió, la traducció ha estat feta des de les ma- 
teixes universitats, ks a dir, s’ha buscat una coordinacil, i una 
coldaboracib, tot aixo coordinat pel professor Eduard Bonet, i 
s’hhan buscat uns traductors, fins i tot gent que posa veus a 
aquests programes, doncs, provenen de gent que esta en 
aquestes matixies dins de les diferents universitats. 

Hi estic d’acord, és un primer pas, és un pas potser molt tebi 
-ja he dit abans que 1’0pen Uniuersity no és aixb que fem nos- 
altres, evidentment, perquk esta expedient titols, i seria més, 
I’Open Oniversity, estaria més a prop d’una universitat nacional 
a dishcia, perb aix6 si que no ens competeix. Perb el que sí 
que és veritat -i suposo que se rn’admetrh- és que fins ara 
ningú no havia fet res d’aixo, i que nosaltres hem dit, doncs, 
((anem a fer alguna cosa, per minsa que sigui, i veurem quina 
resposta t b .  En aquests moments, amb Edicions 62 hem arri- 
bat a un acord, en eE qual Edicions 62, a més a m4s : en farh la 
publicació, del text irnpcks del contingut dels videos; jo crec 
que és un element més; aquest text imprks es posarh, suposo, a 
disposició -a part de la venda- de les universitats, i tot aixb 
jo crec que confgurarh una xarxa que ens donarh més elements 
per saber quin és el resultat prkctic d’aquest tema. 

El futur de la Universitat oberta? Jo crec que també passa per 
aixo, per fer una universitat oberta amb produccib propia. Ara 
bé, com que aquest és un altre tema, se’n pot parlar, pero 
també 6s un tema, doncs, que té unes implicacions pressupos- 
tdries importants; a mi tampoc m’agrada -per dir-ho d’alguna 
manera-, potser, la presentació formal del programa Open 
Univers@, per& és clar, ks que, vull dir, potser algun altre 
tipus de presentaci6 a la mateixa BBC, suposo que, si no ho ha 
fet, suposo que és per un problema de costos i que també es 
deu haver fet aquestes mateixes preguntes. En tot cas, jo ho re- 
peteixo, aixo és un primer pas, se n’ha de parlar : hi ha aquesta 
comissió que s’esth formant, o que ja estk formada; en ella, hi 
són representades les universitats -prenc nota de la recoma- 
nació que hi sigui també la Universitat Nacional a Disthncia : 
no sé si és perque no hi ha compethcies dins de l’hea de la co- 
munitat, sembla que hi ha algun tipus de problema, algun 
tipus de refaci6 amb aquest tema, que desconec, perb prenc 
nota del seu interes, i, en el nostre interes, a l’hora d’endegar 
aquest programa, només hi era ei de donar potser, no un 
primer pas, sinó potser un toc d’atenció de dir : <<Hi ha aixo, 
aixb esti funcionant a Anglaterra, nosaltres posem-ho de 
moment en marxa.. . )>. Jo també li haig de dir que tenim comu- 

nicacions d’alumnes que diuen ... fins i tot tenim peticions de 
repicats, de venda de videos, etcetera, que jo suposo que aixb 
vol. dir que algun tipus d’interks si que ha despertat dins de la. 
societat, o dins d’aquest món estudiantil. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Canals. 

Pregunta sobre la venda i el 
Iloguer dels serveis t6cnics 

de T V3 u empreses i institucions 

Per formular la següent pregunta, també del Grup del 
PSUC, la Diputat senyora Vintrb té la paraula. 

La Sra. VINTRO : Senyor President, senyores i senyors di- 
putats, senyor Director General, aquesta segona pregunta 
p re th  conkixer el volum de serveis tkcnics que ven o lloga 
TV3 a empreses privades i a institucions, i la magnitud d’in- 
gressos que suposen aquestes vendes. 

EI Sr. PRESIDENT : Grkies, IHustre senyora Diputada. El 
senyor Granados te la paraula per fer Ú s  del torn de rkplica. 

Et Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor President, voldria 
que contestés aquesta pregunta el senyor Ferrús, Subdirector 
de TV3 e 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Ferrús, té la paraula. 
EI Sr. SOTS-DIRECTOR DE TELEVISIÓ DE CATALU- 

NYA (Jaume Ferriis) : Si, senyor President, senyores i seny- 
ors diputats. Bk, la qiiestib de venda i prestacib de lloguers a en- 
titats privades o institucions, doncs, és realment una activitat 
molt marginal de TV3 -no és aquest precisament el seu 
objectiu-, perb he de dir que toquem practicament tots els 
Arnbits de serveis tecnics; d’una manera poc regular deestem 
fent constantment. 

Com a exemple dels tipus de serveis que estem ... d’una 
manera exhaustiva els enumeraré. Hi ha serveis de xarxa, que 
consisteixen, doncs, en la prestació de serveis d’enllaps fixos, 
que vol dir la transmissió de programes quan donem programes 
transmesos per nosaltres, registrats per nosaltres i tranmesos 
en directe per altres televisions : nosaltres, en aquests mo- 
ments, estern llogant eh enllaqos a aquestes altres televisions 
-a vegades, aquests enllaqos tambk s’han prestat, s’han llogat 
per a efectuar teleconferhies dintre de i’hmbit de Catalunya, 
i algunes que han traspassat el nostre territori-; i altres serveis 
de xarxa que són, que es presten per a les empreses filials de la 
Corporació -en el cas de Catalunya Rhdio hi ha tota una skrie 
d’infrastructura inicialment explotada a TV3 que fa prestació 
de serveis a Catalunya Rhdio. 

Quant a,.. dintre d‘un altre hmbit hi ha el servei d’unitats 
mobils, que és lloguer d’unitats per a enregistrament o re- 
transmissions; a vegades compartim retransmissions amb 
altres televisions, tarnbk en el cas de les videoconferencies, i, 
moltes vegades, subministrem esdeveniments que es pro- 
dueixen a Catalunya, que no transmetem nosaltres en directe, 
perb que els transmet Euskal Telebista o altres televisions 
-normalment, un dels clients importants és Euskal Telebista, 
en aquest cas, perquk, com se sap, era l’hica televisió, a part 
de les altres televisions europees, que tenia la possibilitat de 
tenir un enlla$ en directe amb nosaltres a través de la xarxa 
francesa. 
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Tambk tenim un servei bastant important -aquest és el 
més regular de tots, nu per la seva quantificació economica, 
perb si pel seu Arnbit i la seva regularitat-, que és el de duplica- 
ció de cintes corn a servei per a tols els particulars o entitats 
que ens demanen cbpics d’alguns programes dels quals tenim 
drets, i també pel fkt que compartim els scrvcis de compra de 
producció alicna amb Euskal Tclebista i Televisi6 de Galícia, 
formant un consorci de comprcs, doncs, moltes vegades.. . una 
bona part -més del cinquanta per cent- dels programes quc 
adquirim, som nosaltres, que ens encarreguem de fer la impor- 
tació, de fer les ciipies que després han d’emetre aquestes 
altres televisions. Aleshores, aquest és un altre servei quc  
su bm i nis t rem, 

Moltes vegades aixo va lligat amb serveis no cstrictament 
tecnics de docurnentacili>, que consisteix en la recerca d’imat- 
ges del nostre fons documental que hem creat des de ]‘inici, i la 
venda del servei, no tan sols de fer el duplicat de la cbpia, sinó 
de la funció de la recerca d’aquestes imatges. 

Altres tipus d’activitats : serveis dc postproduccib, d’iudio i 
de vídeo, per a productores privades que no tenen algun dels 
mitjans de que nosaltres disposem, i que els serveix de comple- 
ment per acabar la seva producció, que faria que sense aquest 
ajut, sense aquesta contribuci6 nostra, els impediria, a vcga- 
des, doncs, accedir R fer alguna oferta d s  seus clicnts, i gricies 
a aquesta primera petita contribució nostra d’uns elements es- 
pccialitzats que només tenim nosaltres, doncs, ho podcn fer. 

Una altra és 111 construccih cle decorats : tenim un taller CIC 
decorats d’unes dimensions importants, i que molt pun- 
tiialment també hem fct serveis d’aquest tipus. 

Hem fct lambé serveis, i en  fem, de manteniment d’equipa- 
ment, en el sentit quc tenim un equip de manteniment molt 
espccialitzat, amb una tecnologia punta, corresponent a la in- 
frastructura lecnica que tenim, i que també productores priva- 
des -com he dit abans- tenen alguns elements molt similiars 
als nostres, i no tenen, en absolut, la capacitat -ni existeix, n 
Catalunya- de donar serveis de manteniment per a alguns d’a- 
quests equips. 

Serveis també de llogucrs de platós, i, finalment, de lloguer 
d’equipament divers, molt petit i de poca importincia, 

Quant a la quantificació dels ingressos que representen tots 
aquests serveis, dir que per a I’any 86 van ser d’uns 60 milions 
de pessetes. 

Eiesmés. 
El Sr. PRESIJIENT : Griicies, senyor Ferrús. La Ildustre 

Diputada senyora VintrÓ vol fer Ejs del torn de rkplicn? 
La Srx VINTR6 : Si, jo simplemcnt si havia formulat 

aquesta pregunta era perque tenia una certa curiositat per con- 
cixer aquest volum i aquests serveis. Penso que la resposta ha 
donat unli detallada cxplicació a Iu meva pregunta i que ha co- 
rnenpit dient quelcom que em sembla significatiu : m i x b  és 
molt marginal ii l’activitat de la Corporacih H; per tant, jo prenc 
nota d’aquesi carhcter <<molt marginal H, prenc nata que cl 
voluni ecunbniic de 60 milions setnbla que no justifica, avui, 
airncnys de moment, la orcació insinuada d’eniprcscs filials 
per tal cl’c xecu tar aquest li pus d’act ivitats. 

Res més. 
El Sr. PkESI DENT : Grhcies, senyora IXgutadn, El senyor 

El Sr. SOTS-DIREC‘rOR DE TV3 : Sobre la qüestió que si 
Ferriis vol fcr ús del torn de replica? 

hi ha ... que no justifica la creacib d’una empresa, em sembla 
que no és cap intenció de la Corporació,., aixb el Director Ge- 
neral és qui ho pot respondre, perb no hi ha intenció de crear 
cap empresa que es dediqui a fer aquestes funcions de prestació 
de serveis tknics.  

El Sr. PRES1 DENT : Grhcies, senyor Ferrús. 

Passem a la formulació de la scgiient pregunta; també corres- 
pon al Grup parlamentari del PSUC. La senyora V i m 6  te  la pa- 
raula per fer la seva formulacib. 

~a Sra. V I N T R ~  : Sí, senyor President. Senyores i senyors 
diputats, senyar Director General, aquesta és una pregunta de 
curiositat, i és formular si Televisió s’ha plantejat -TV3- pas- 
ticipar a I’Any Europeu del Cinema i la Televisió, que se cele- 
brari l’any 88, sota el patrocini del Consell d’Europa, i que 
s’esth ja comcnqant a preparar. 

Nosaltres entenem que, si hi ha tanta voluntat d’estendre la 
nostra imatge, la nostra presencia, el nostre paper, etcktera, et- 
cktera -es a dir, deixo la literatura, que cadascÚ de vostcs 
podria omplir segurament amb mes brillantor que jo 
mateixa-, com és que no destri participant en la preparació de 
I’Any Europeu del Cinema i la Televisi6 que es fari sota el pat- 
rocini del Consell d’Europa? I,  cn la mesura en quk no s’esta 
participant en ta preparació, és la pregunta, si no es pensa 
participar- hi. 

El Sr. PRESIDENT : Grricies, 11-lustre senyora Diputada. 
Per fer Ús del torn de replica, ei scnyor Granados ... passa la pa- 
raula al senyor Canals : el senyor Canals té la paraula. 

~i sr. DIRECTOR DE  TELEVISI^ DE CATALUNYA : 
I-li deu haver potser algun tipus d’error, perqul: nosaltres sí 
que pensem participar en aquest Any Internacional del 
Cinema i de la Televisi6 i ,  a més a més, amb més raó encara 
després de I’acord del Parlament de Catalunya, proclamant 
-precisament en relaci6 amb aquest tema- I’any 2988 com a 
any de la televisió i de I’hudio-visual catala= 

En aquests moments, la nostra participació té diversos 
fronts, per dir-ho ci’alguna manera. D’una banda, s’han man- 
tingut converses amb el Departament de Cultura, amb la Con- 
selleria de Cultura de la Generalitat i la Direcci6 General de 
Cinema, Vídeo i Producció Televisiva, per tal de coordinar i 
aprofundir tota una skrie d’accions quc, al nostre entendre, 
haurien d’omplir de contingut E’enunciat d’aquest any interna- 
cional. Nosaltres estern d’acord també il participar e n  totes les 
canipanyes que es facin de promoció i de sensibilització de cara 
ii la millora de la produccib hudio-visual, que, de Fet, es I’objec- 
tiu principal d’aquest any internacional, millorar la producció 
iudio-visual europea per poder fer cara a la producció de caric- 
ter.. . la producció nord-americana, que és --sembla ser- 1Y- 
riica que tk Lm nivell de competitivitat dins de tot el marc de les 
klevisions occidentals --a pesar que hi ha algunes excepcions, 
con1 lit producció mglcsii, per exemple-, perb, dc fet, $11 crec 
que, en la programaciil d’aqucst any internacional, ei motiu 
principal es aquest : c s  el d’clevar cl nivell i trobar aquelles fhr- 
mules que permetin rni1lc)r;tr la pr.oducui0. 
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Nosaltres esperem també estar en el cornit6 espanyol creat 
amb aquest motiu, i nosaItres, sorprenentment, en aquest 
comitk no hi estem; ens hem assabentat que RBdio Televisió 
Espanyola d’alguna manera s’ha arrogat la representació de 
tota la televisió estatal : aixo va provocar en l’últirna reunió 
-segons informacions directes d’algunes associacions de pro- 
ductors amb les quals nosaltres tenim molt bones relacions--, 
va provocar, doncs, la protesta d’alguns productors, i sembla 
ser que s’ha reconsiderat aquesta posició i que dintre de poc 
-suposo- rebrem alguna cornunicaci6 per poder estar en 
aquest comite preparatori. 

A nivell prhctic, doncs, li haig de dir que també hem incre- 
mentat i que incrementarem les relacions que nosaltres tenim 
amb la indústria de la producció audio-visual a Catalunya, a 
través de tots els organismes existents, perb especialment 
aquells amb quk tenim contactes, C Q ~  són I’AssociaciÓ de Pro- 
ductors i també una altra associació de productors que s’ha 
creat, doncs, fa dos dies aquí a Barcelona i que em sembla que 
agrupa una antiga part de I’AssociaciÓ de Productors, 

El Sr, PRESIDENT : Grhcies, senyor Canals. La Ilhstre 
Diputada senyora VintrÓ vol fer l j s  del torn de rkplica? 

La Sra. VINTRÓ : Bé, jo celebro saber que es pensa partici- 
par en I’Any Europeu del Cinema i la Televisió; de tota 
manera, el que també m’ha semblat comprovar en l’explicació 
que m’ha donat el senyor Canals és que no s’ha entrat, almenys 
de moment, en relació directa amb l’organització des del Con- 
sell d’Europa. 

Se m’ha dit que s’ha parlat amb la Conselleria de Cultura, 
que s’intentara estar en el comite espanyol i que hi ha bones re- 
lacions --no caldria sinó! - amb la indústria i els productors de: 
casa nostra. En tot cas, jo ei que conec és que la preparació d’a- 
quest any s’esti fent, i ,  si la voluntat de TV3 és de participar en 
1’Any Europeu, penso que el millor mecanisme és que s’entri 
en contacte amb el Conseli d’Europa i no amb altres organis- 
mes que poden ser, fins i tot, competidors o distorsionadors de 
la participacib de TV3 en la programació del Consell d’Europa. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyora Diputada. Senyor 
Canals, vol fer.. . 

El Sr. DIRECTOR DE TELEVISIQ DE CATALUNYA : 
Sí, hi estic d’acord. L‘Únic a dir és que nosaltres si que estern 
en contacte amb el Consell dTuropa : estem al dia de tota la 
programació que hi ha en relació amb aquest Any Internacio- 
nal, hem rebut la primera proposta per a un programa que seria 
malt extens ara d’explicar, perb que ks el programa Media i 
que, evidentment, dóna tota una skrie, apunta una skrie de so- 
lucions per solucionar aquesta manca de guionistes i de creati- 
vitat que s’esta donant a Europa, per poder ser més competi- 
tius ... Hi estem participant, en tot aixb. Jo, si no ho he dit, és 
perquk forma part de la feina quotidiana que estern fent a TV3. 

Pero el que a mi em sembla molt important és que, a part 
que tinguem aquesta relació amb el Consell d’Europa, és que, 
si hi ha un comite estatal que esti preparant una serie d’actes 
aquí, nosaltres hi hem de ser, i el que nosaltres no hem de per- 
metre -em sembla- es que hi hagi una altra televisi6 que 
s’iirrogui la representació de totes les televisions, i estem en 
aquest tema. h - d  bé, on no se’ns ha convidat, nosaltres no ens 
hi podcm presentar per les bones ni forcar cap mena de relacib. 
Nosal tres ostcni per aquesta relació, tenim amics influents 
dins d’aquest cornite, doncs, que estan defensant en aquests 

moments els nostres interessos -que són gent de l’iudio- 
visual catali- i creiem que aixo se solucionar8. 

I, a més a més, ai que nosaltres creiem que ens devem es a 
totes les iniciatives i a totes les indicacions que surtin, precisa- 
ment, de la proclamació de l’any catalii del cinema, I’hudio- 
visual i la televisió catalana, que és, en definitiva, a qui ens 
devem. 

El Sr. PRESIDENT : Gricics, senyor Canals. 

Pregunta sobw el canvi de les 
afreqü&ncies de Catalunya Radio 

Per formular la següent pregunta, que porta el registre 
11382, i correspon al Grup Socialista, té la parau,,) el senyor 
Gui tart. 

EI Sr. GUITART I DOMENECH : Grkies, senyor Presi- 
dent. Com a conseqüencia de l’acord de Ginebra de reordenar 
les freqükncies, Catalunya RBdio les ha canviat, ha canviat les 
freqükncies aqui Catalunya, interferint més de vint emissores 
municipals. La pregunta és : per que s’ha actuat d’aquesta 
manera? 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Diputat. Senyor Gra- 

EI Sr. DIRECTOR GENERAL : Passo la paraula, amb el 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Daroca, té la paraula. 
El Sr. DIRECTUR DE LES EMISSORES DE LA GENE- 

RALITAT : Senyor President, senyors diputats, Catalunya 
Rhdio ha canviat les seves freqühncies precisament per aixo, 
per adequar-se al Pla de Ginebra del 84, que ara es comenca a 
aplicar i que ha de regular la radiodifusió europea fins a l’any 
2000. Aquest Pla preveu les freqiihcies on s’han de traslladar 
les emissores institucionals, que, en el cas de Barcelona- 
Tibidabo, són : Radiocadena Espahola, Radio 2, Radio 3, 
Ridio 4 i Catalunya Radio. Segons ei Pla, Radio 2, Radio 3 i 
RAdio 4 no han de canviar la seva freqiiencia, per6 en canvi si 
que Radiocadena-Española passa del 89.7 al 88.3 i Catalunya 
Radio ha de passar del 95.3 al 102.8. Aixo es un fet : ho diu el 
Pla de Ginebra. 

Quant a aquesta relaci6 d’interferkncies amb les emissores 
municipals, bk, jo voldria dir que, en les negociacions que les 
autoritats corresponents del Govern central han tingut amb els 
seus hombnims d’altres paisos pes establir i precisament posar 
en vigor aquest Pla de Ginebra, aquestes emissores d’interes 
iocal de baixa potencia, com 3e’n diuen -entenem-nos : emis- 
sores municipals-, queden previstes en ei Pla de Ginebra per 
situar-se entre el 107 i el 108 de la banda de FM. Aixo fa que, si 
s’aplica el Pla, bbviarnent, no tingui per quk haver-hi cap inter- 
ferencia entre tots nosaltres, 

EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Daroca. Per fer Ús del 
torn de replica, tk la paraula ei Diputat senyor Guitart. 

El Sr. GUITART I DOMkNECH : GrBcies, senyor Presi- 
dent. Efectivament, Catalunya Rhdio ha procedit d’acord amb 
aquest acord -valgui la redundancia- de Ginebra; el que nos- 
altres ens preguntem és si hi havia la possibilitat de poder es- 
collir altres freqiiencies, de manera que no s’interferissin més 
de vint emissores municipals. 

nados, per fer l i s  del torn de replica, te la paraula. 

seu permís, al senyor Daroca, 
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A nosaltres cns ha sobtat una mica la rapidesa, la velocitat 
amb qu& s’ha tramitat aquest canvi de freqiicncies -que ha 
tingut questa conseqiikncia-, justament en un moment on 
s’acosten elcccions, i ,  un cop més, les emissores municipals 
veuen, diguem, constreta la seva possibilitat dc treballar, Des 
del nostre punt de vista, tan nacionals són les emissores muni- 
cipals corn la ridio nacional de Calalunya -valgui també la 
redundincia-, i, digucm, és per aquestes emissores que nos- 
altres fem aquesta pregunta, quc cntenem que collaboren 
com el que més a la normalitzacib lingüktica -són emissores 
en catah i dc Catalunya-, i veuríem amb prcocupacib que 
fossin agredides, corn ho han estat pcl Consell Executiu, i com 
els tribunals -eels.jutges- han dit ja que han estat agredides in- 
justment i han demanat -cas de Valls- que cs consideri que 
u n  acte aclministriitiu no pot tancar una emissora municipal, 
sinb que ha de ser un jutjat, Ens preocuparia -i ens 
p reocupe  que ara, des de Catalunya Ridio, es pogués inter- 
pretar que hi ha tarnbk una voluntat de constrknyer la voluntat 
d’actuació de les emissores municipals. 

Nosaltres pensem que, si hi ha alguna altra possibilitat de 
canvi de freqüencies, s’han d’exhaurir les possibilitats pcr tal 
que cap emissora municipal no es senti perjudicada en la seva 
llibertat d’cmetre. 

G rac i es. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, il-lustre senyor Diputat. El 

senyor Daroca té la paraula per fer ús del torn de rBplica. 

RALITAT : Senyor Diputat, jo coincideixo en la valormi6 
que vostk fa de la tasca que estan duent a terme les emissores 
municipals : Catalunya Ridio no qüestiona en cap moment 
aquesta tasca. Nasal tres, senzillament, no podem ocupar una 
altra freqiiencia, la que se’ns ha marcat és aquesta. Insisteixo 
que cl Pla de Ginebra contempla tres tipus d’emissores : les de 
menys de 200 vats, que són les locals; d’P a 10 quilovats, que 
són les comercials i els repetidors institucionals, i entre I0 i 
1 O0 quilovats, que són les emissores institucionals. 

En el Tibibado, en concret, hi ha cinc freqiikncies institucio- 
nals; per tant, Ics que corresponen a Catalunya RBdh ... Radio- 
cadena Española -hi insisteixo- tenia el 89.7 i passa al 88.3; 
a Radio 2, Radio 3 i RAdio 4 -no hi insistiré més-, se’ls 
marca que han de continuar en la mateixa freqiiencia, i en el 
cas de Catalunya Ridio se’ns marca el 102.8, que és a la que 
hem anat. Pes que hi hem anat? Senzillament, perque se’ns 
indica que s’ha de produir el que nosaltres en diem un ball de 
freqükncies, on han de canviar diverses emissores --de fet, ja 
s’hun produ’it, juntament amb nosaltres, tres o quatre canvis 
més al  Tibihido i ¿I la banda de FM a quk ara estem fent 
referimcia-; tot aixo ha d’estar acabat en una data que es la de 
1’1 de juliol, i hi ha un8 complexitat tecnica molt important per 
part de Catalunya Rhdio, perquk no nomes estern parlant del 
canvi del Tibibado, estem parlant d’uun canvi de vint freqiiknci- 
es arreu de Catalunya, i aixo comporta actuar sobre tots els re- 
petidors que tenim a Cntalunya, i en moltes ocasions, aquests 
canvis, no els podem fcr nosaltres, sinb que els hem d’encarre- 
gar a empreses exteriors. 

Tot aixo cstwa programat des de fa mesos, com estava pro- 
gramat el canvi - hi insisteixo- de les al tres emissores, que ja 
han canviat O que estan a punt de canviar, que són algunes 
més. Aleshores, hi insisleixo, nosaltres ens hem situat en la 

El Sr. DIRECTOR DE LES EMISSORES DE LA GENE- 

freqüencia que ens ha marcat el Pla de Ginebra i en els terminis 
que se’ns han marcat : no hi ha cap hnim d’agredir ningú. De 
fet, a nosaltres ens consta que des del gabinet corresponent de 
la Generalitat es va avisar previament del nostre canvi a algu- 
nes emissores municipals, que algunes emissores municipals 
es van retirar cap a les freqLiencies que se’ls van marcar -hi in- 
sisteixo; en qualsevol cas, aixo correspondria al gabinet 
explicat-ho, jo ho dic a nivell cl’informaciÓ- i ,  be, pel que jo 
sé, aquest mati s’havia de produir una reunió amb I’EMUC, en 
concret, per tractar d’arribar a u n  acord global sobre el tema. 

No hi ha hagut -ho dic per finalitzar, senyor Diputat- cap 
Anim de crear problemes a les emissores municipals, sinó d’a- 
plicar el Pla de Ginebra, amb la qual cosa ens els hem creat mh- 
tuament, en tot cas. 

Ei Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Daroca. La segiient 
pregunta, que portava el número de registre 1 1383, ha estat re- 
tirada; passem, per tant, i~ la formulació de la segiient, 11384, 
corresponent al Grup Socialista : per formular-la, té la paraula 
el Diputat senyor Lorda. 

El Sr. LORDA : Si no hi ha inconvenient, senyor President, 
senyor Director General, senyores diputades i senyors dipu- 
tats, voldria acumular aquesta pregunta a la següent, perquk hi 
ha una gran similitud tematica. 

El Sr. PRESIDENT : EI senyor Director General em comu- 
nica que no hi té inconvenient; per tant, senyor Diputat, pot 
voste formular acumuladament les dues preguntes. 

Pregunles sohrr EPS mesuresIrer. a garantir 
que ies empreses,fiiials compleixin 

In llei tiuram la propro  Campanya elmtorui 
i sobre ei control de la preshcia dels 

partits i les coalicions en les emissions 
d~ ies pmpreses. filials durant la propera 

campanya electorul 

EI Sr. LORDA : Bé, aleshores, formularé les dues preguntes 
consecu ti varnen t. La primera diu : {I Quines mesures pensa 
prendre el Director General de la Corporació Catalana de 
Rhdio i Televisió per tal d’assegurar que a les emissions de les 
empreses filials d’aquest ens públic es complira de manera 
estricta la llei en el decurs de la propera campanya electoral? n. 
I : <<Té previst el Director General de la Corporació Catalana 
de RAdio i Televisib de fer un seguiment del minutatge de la 
preskncia a les emissions de les empreses filials d’aquest ens 
públic de tots els partits politics i les coalicions que concorrin a 
la propera contesa electoral, sobre la base del coneixement 
públic del qual els ciutadans de Catalunya puguin avaluar amb 
dades concretes el compliment de la llei de les empreses filials 
de la Corporació Catalana de Rlidio I Televisib?n. Moltes 
grkies. 

El Sr. PRESIDENT : Gracies, II4ustre senyor Diputat. Per 
fer ús del torn de replica, té la paraula el Director General, 
senyor Granados. 

El Sr. DtRECTOR GENERAL : Senyor Diputat, pot estar 
absolutament segur que, corn a Director Generat, tal com diu 
la seva pregunta, en el decurs de la campanya electoral --{que 
passari en el decurs de la campanya electoral? H - ,  com a Di- 
rector General faré complir la Llei. 

Quines disposicions teni rn cn el moment en que es desenvo- 
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lupa la campanya electoral? Tenim la Llei de creació de Vens, 
que el Director General la fark complir de manera rigorosa; hi 
ha les disposicions de la Junta Electoral, que evidentment el 
Director General tambk les farA complir de manera rigorosa, i 
les disposicions o les normes que dicti el Consell d’Administra- 
ciÓ, que es I’organ que en aqueil moment, doncs, té la facultat 
de dir exactament el que ha de fer el Director General, a part 
que evidentment, d’ofici, el Director General ja he dit que fari 
complir d’una manera estricta la llei. 

Per tant, senyor Diputat, pot estar absolutament tranquil, 
que aquestes tres disposicions, que són importants, es compli- 
ran de manera estricta. 

EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyor Director General. 
YMustre Diputat senyor Lorda vol fer Ús del torn de rkplica? 
(Pausa.) Té la paraula. 

Ei Sr. LORDA : Si, moltes gricies, senyor President. 
Agraeixo moltissim les paraules ben contundents del senyor 
Director General i ens complauri comprovar efectivament 
que s’ha efectuat, tal com ha dit el senyor Director General, en 
ocasió de la sessió d’aquesta Comissió de control parlarnentari 
que correspon celebrar el primer dijous de juny, el dia 4 de 
juny, que ens trobarem en el bell mig de la campanya electoral. 

Senyor Director General, en primer lloc no ha contestat a la 
pregunta de si es farA un seguiment de les actuacions de la Co- 
rporaci6 Catalana, per tal que el públic tingui coneixement 
que, efectivament, s’ha complert rigorosament la llei. Desprks, 
hi ha una altra cosarnque ens preocupa a nosaltres : que, quant 
al compliment de la llei respecte a la campanya, estem gairebé 
segurs que es fara tal com ha dit el senyor Director General, 
per6 es que a més a mks, durant una campanya electoral, hi ha 
tota una skrie d’informatius i de programací6 general que jo 
crec que ]’ens públic hauria de vetIlar perque es complissin els 
principis -durant una campanya electoral mks que mai! -, els 
principis d’imparcialitat, objectivitat i pluralisme; jo crec que 
durant Ja campanya, doncs, cal fer un esforc per part de la Co- 
rporaci6 per tal que els ciutadans de Catalunya no treguin 1st im- 
pressió que s’estA adoptant una actitud bekligerant. 

Miri, senyor Director General, li ho dic amb tota cordiditat i 
d’una manera forp directa. Jo personalment professo unes 
idees politiques i socials; amb mi, el Grup parlamentari segon 
en importincia d’aquest Parlament i ,  per tant, cal deduir que 
un sector molt important de la població catalana : no voldríem 
tenir la impressió, C Q ~  realment hem tingut en ocasió de les 
darreres eleccions generals, que SOM un sector que TV3 veu 
corn a enemics als quals cal combatre, sinó corn a ciutadans de 
Catalunya que som subjectes passius de les activitats de la Co- 
rporació Catalana i a qui cal informar d’una manera verac i im- 
parcial. En tot cas, disposa de criteris adequats per a aixb, que 
són la proporció amb la correlació de forces resultant de les 
eleccions anteriors -similars, en aquest cas, a les 
municipals- i, en el cas de les eleccions al Parlament Europeu, 
de les darreres eleccions generals, com preceptua la modifica- 
ció de la Llei Orginica 5/1985, del 19 de juny, del Rkgim Elec- 
toral General, per a la regulació de les eleccions al Parlament 

Europeu, 
Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Diputat. Té la paraula 

el Director General, senyor Granados, per fer Ú s  del torn de 
rkplica. 

EI Sr. DIRECTOR GENERAL : Senyor Diputat, jo li  haig 
de dir que gairebé estic d’acord amb I’esperit de tot el que 
vostk ha dit, amb I’esperit en el sentit de la cura que s’ha de 
tenir a complir la llei en el decurs d’una campanya electoral; hi 
estic absolutament d’acord. Ara, vostk ha dit una cosa, ha insi- 
nuat una cosa, que no voldria que TV3 tingués un grup parla- 
mentari com si fos un enemic : b6, nixb, jo m’irnagino que 
vostk ho ha dit com all0 que se’n diu (< per entendre’ns )>, no?, 
perque evidentment, doncs, TV3 no té ni amics ni enemics. 

Jo, per corraboras una mica tota aquesta filosofia que voste 
ha abocat en la seva intervencib, vull dir que -com he dit 
abans- hi ha tres normes que s’hauran de complir. Una ja ex- 
isteix, vull dir, no ens la podem inventar; és a dir, quan vostks 
em diuen ({quines mesures...)), bé, les mesures hi són, a la 
llei, no ens en podem inventar : c a d m i  tenim al cap unes me- 
sures determinades, uns ho farien d’una manera, uns altres ho 
farien d’una altra, pero és evident que hi ha unes disposicions 
en la Llei de creació de Vens i que aquestes disposicions s’han 
de complir sempre, i tb vostk raó que encara s’han de complir 
m8s en periode electoral, jo li  dono tota la ra6. Quant al lema 
de les disposicions de la Junta Electoral, bé, aquestes no 
sabem quines seran encara; quan ho sapiguem, evidentment 
que les acatarem. I el Consell d’AdministraciÓ, ahir, a una pre- 
gunta d’aquesta Comissió al seu President, va dir que abans de 
les eleccions es reuniria i prendria un acord sobre aquesta qües- 
tió, sobre aquest tema : home!, evidentment que el Director 
General far& el que Fi digui el Consell d’Adrnintstracib. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRES1 DENT : Grkies, senyor Director General. 
Ei Sr. LORDA ; Em permet una puntualització? 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Felip Lorda ... 
El Sr. LORDA : Molt breu : una .. . 
El Sr. PRESIDENT : Jo, és que crec que no correspon ja, 

puntualitzacions, .senyor Lorda : hem tingut oasi6 d’escoltar 
la formulació dues vegades de la seva pregunta, la resposta del 
senyor Director General ... Crec que si hi ha alguna formulació 
de caracter personal que li pugui interessar, després, un cop 
acabada aquesta Comissió, se l i  donarh sense cap dubte. 

Per tant, senyores i senyors diputats, amb aquest punt hem 
exhaurit el segon punt de l’ordre del dia de la Comissió d’avui. 
Agraim, naturalment, com és habitual, i en nom de tota la Co- 
missió, I’assistencia dei Director General, senyor Granados, 
del Director de TV3, senyor Canals, i del Director de Catalu- 
nya Rkdio, senyor Daroca, i d’altres autoritats que ens han 
acompanyat en la sessió de la Comissió d’avui. 

Res més. 
S’aixeca la sessib. 

(És un quart d’una del migdia i quatre minuts.) 
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