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Introducció. 

 

 Justificació de la investigació i plantejament d’objectius. 

L’1 de març de 2005 començaven les emissions de la Televisió Autonòmica 

de les Illes Balears, IB3. La posada en funcionament per part del Govern Balear 

d’una radiotelevisió pròpies i públiques, sota la presidència de Jaume Matas (Partit 

Popular), va culminar un llarg camí d’ençà que el Parlament de les Illes Balears 

aprovàs la creació de la Companyia de Televisió i Ràdio de les Illes Balears el 1985, 

per unanimitat de tots els grups parlamentaris. Havien passat vint anys. 

 

Aquest era un camí que altres comunitats autònomes d’Espanya havien fet 

dècades abans. Sota l’aixopluc de l’Estatut de Ràdio i Televisió, aprovat el 10 de 

desembre de 1980, que permet la creació canals autonòmics, les nacionalitats 

històriques desenvoluparen els seus propis canals autonòmics, a banda de TVE. 

Així, en foren pioners, Euskal Telebista (ETB) al País Basc, el febrer de 1983 o TV3 

a Catalunya, el setembre del mateix any. Amb els fets consumats, el govern 

socialista de Felipe González, hagué d’elaborar la llei reguladora del tercer canal de 

televisió, aprovada finalment a desembre de 1983.  

 

La creació d’un canal televisiu propi havia estat una de les grans mancances 

audiovisuals de les Illes Balears, tot i que els successius governs autonòmics 

intentaren dur endavant el projecte, o si més no, estudiar-ne la seva viabilitat. Però 

els distints intents no quallaren per diversos motius com, per exemple, el seu cost 

econòmic o el desacord polític sobre el model audiovisual a seguir1. Així, en ple 

procés de gestació de l’Autonomia i fins pràcticament el naixement d'IB3, va ser 

TVE-Balears l’encarregada d’assumir bona part de les funcions i objectius d’un 

canal autonòmic mitjançant emissions territorialitzades des del 15 de novembre de 

                                                           
1 El primer president autonòmic (1983), Gabriel Cañellas Fons, d’Aliança Popular, va descartar el 

projecte per considerar-lo inviable econòmicament, tot i aprovar-se la primera llei de televisió autonòmica 

sota el seu mandat. El primer Pacte de Progrés del Govern Balear (1999), no va dur endavant la creació 

d’una RTVPA per no acordar el model audiovisual entre el proposat pel PSIB del President  de l’Executiu, 

Francesc Antich i el del PSM defensat per l’aleshores vicepresident, Pere Sampol. 
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1979 i, des de 1983, un centre emissor propi, des del qual s’emet la programació en 

desconnexió territorial. 

 

La primera televisió local que va existir a les Illes Balears –i, de fet, una de 

les pioneres de tot l’Estat espanyol– va estar ubicada al municipi d’Alaró 

(Mallorca), inaugurada el desembre de 1982: després, també a la dècada dels 

vuitanta, municipis com Felanitx, Porreres, Campos o Ses Salines, entre d’altres, 

posaren en marxa les seves pròpies televisions.  

 

A partir d’aquest moment, i sobretot, des dels anys noranta, es documenta 

una explosió d’emissores locals arreu de tot l’arxipèlag. El marc normatiu 

evolucionà paral·lelament als canvis polítics de l’època, però la manca de normativa 

permeté nombroses irregularitats que donaren lloc a un panorama audiovisual força 

curiós. Un exemple prou significatiu és el que representa Canal 4, sorgit el 1986 

amb base a Son Sardina (Palma). Va néixer com una televió comunitària de barriada 

feta per quatre amics i, amb el temps, emetria a tot l’àmbit insular. L’anomenaren 

perquè era la quarta emissora de televisió que “veien” els telespectadors illencs, a 

més de TVE, La 2, i TV3. La graella i el ventall de possibilitats d’informació 

s’amplià el 1990, amb l’arribada de les cadenes privades i generalistes Tele5 y 

Antena 3. Fou a aquest darrer mitjà on, el 1991, es produí una desconnexió 

territorial diària per les Illes Balears: el resultat fou un informatiu de mitja hora, en 

llengua castellana, produït pel Grup Serra. Amb el pas del temps, les televisió de 

pagament, per satèl·lit, etc., s’implantaren a les Illes com a la resta de l’Estat 

Espanyol. 

 

Poc temps després de començar les emissions d’IB3, el 29 de juliol de 2005, 

el Govern Espanyol aprovà el Pla Tècnic de la Televisió Digital Terrestre (TDT). 

Aquest nou pla suposà la migració de les emissores de televisió que emetien per 

ones hertzianes cap aquest nou sistema de transmissió.  Aquesta innovació tècnica, a 

més de reordenar l'espai radioelèctric, va permetre que a finals del mateix any el 

Consell de Mallorca, sota el mandat d’Unió Mallorquina (UM) i la presidència de 
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Maria Antònia Munar, constituís una nova radiotelevisió pública d’àmbit insular 

amb la implicació activa de totes les televisions locals mallorquines existents. La 

Televisió de Mallorca, –TVM o [M]– i la ràdio Ona Mallorca començaren les seves 

emissions el 10 de maig del 2006. El Consell de Mallorca justificà la creació de la 

televisió i la conversió d’Ona Mallorca en la ràdio pública de la Institució amb 

l’objectiu d’oferir una alternativa a la programació més generalista d’IB3 i TVE-

Balears. Passats uns anys, el panorama havia canviat radicalment: mesos després 

d’haver tancat Ona Mallorca, el 9 de desembre de 2011 Televisió de Mallorca 

finalitzava les seves emissions. El Consell de Mallorca, sota el mandat del Partit 

Popular i la presidència de Maria Salom,  justificava el seu tancament amb l’objectiu 

d'estalviar en plena crisi econòmica. Va ser el primer tancament d’una ràdio televisió 

pública a l’Estat Espanyol. 

 

A més d’aquests exemples, hi hagué altres iniciatives que evolucionaren de 

forma diferent, com la televisió privada Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF), 

propietat d’Antoni Planas, que començà les seves emissions el 1994 i que, 

actualment, forma part de la Xarxa de Televisions Locals. A Mallorca també s’ha de 

destacar M7, nascuda d’una escissió de Canal 4 a principis dels anys noranta i 

originalment denominada Canal 37: fou adquirida pel Grup Serra que, el 1996, la 

transformà en TeleNova. Emetia, principalment, continguts en català. El 2002, 

associada a la xarxa Punto TV del grup audiovisual Vocento, passà a dir-se M7 fins 

que deixà d’emetre, el 2008; a dia d’avui, el Grup Serra continua conservant la seva 

freqüència.  

Ja desapareguda, també cal destacar Televisió Menorquina, que començà les 

seves emissions el setembre de 1989 mitjançant Tecamesa, la xarxa de televisió per 

cable de Menorca. Aleshores, els seus continguts –limitats a un informatiu municipal 

i un programa d’esport– només es podien veure a la capital de l’illa, Maó. El 1994 

començaren les emissions per ones, la qual cosa li permeté ser rebuda a tot el llevant 

de Menorca: quatre anys després, la seva cobertura a l’illa fregava el 80%, amb 

l’excepció de Ciutadella. Amb una graella informativa de producció pròpia 

(programes com “Balears”, “Maó al dia”, “Menorca actual”, etc.), desenvolupà una 
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intensa activitat audiovisual fins la seva desaparició, a finals de la passada dècada.  

 

Actualment, a l’espai de comunicació2 de les Illes Balears, coexisteixen i es 

reben múltiples emissores i cadenes de TV: públiques i privades, d’àmbit estatal, 

autonòmic, local, de pagament, en obert, per satèl·lit, etc. Ara bé; en comparació a 

altres comunitats autònomes, l’audiència potencial és reduïda i fragmentada, al 

temps que els sobrecosts de producció i el manteniment dels mitjans propis són molt 

més elevats. 

 

Aquests també són alguns dels reptes del panorama audiovisual que ens han 

d’ajudar a explicar la manca d’un model audiovisual teòric i jurídic sòlid, definit, 

decidit i propi de les Illes Balears; a fer més entenedors els aspectes de comunicació 

social i de masses dins l’etapa històrica més recent de les Illes Balears. L’interès que 

m’ha portat a treballar i investigar aquesta matèria dins l’àmbit de la comunicació 

respon a la intenció d’aprofundir tant en la configuració del mapa audiovisual públic 

existent com en els aspectes socials, econòmics i polítics que se’n deriven. No es pot 

perdre de perspectiva que, segons Llibre Blanc sobre una Política Europea de 

Comunicació, adoptat per la Comissió Europea de Comunicació l’1 de febrer del 

2006, el 70% de la població europea s’informa exclusivament mitjançant la 

televisió. 

 

Diferents autors han escrit la història d’alguns d'aquests mitjans de 

comunicació3 i han aportat un anàlisi significatiu sobre els distints esdeveniments 

que s’hi han produït al seu voltant. No obstant això, trobam a faltar treballs concrets 

que abastin l’evolució conjunta dels nostres mitjans públics i que expliquin la seva 

configuració. Tot i haver-hi notables estudis sobre models lingüístics i llibres d’estil 

a aplicar, notem la manca d’un corpus teòric sobre la matèria, que serveixi d’eina per 

                                                           
2 El concepte “espai de comunicació” va ser introduït a Catalunya i definit pels investigadors Miquel de 

Moragas (1988) i Josep Gifreu (1991). L’autora fa ús d’aquest concepte traslladant-lo a les Illes Balears. 
 
3 És el cas de La premsa, la ràdio i la televisió des d'una perspectiva històrica (1994), coordinat per 

Sebastià Serra Busquets i Arnau Company Matas; la tesi inèdita Història de TVE a les Illes Balears 

(2007) de M. Neus Fernández Quetgles o La història de la ràdio a Mallorca 1933-1994 (1993), de 

Matilde Delgado Reina, entre d'altres. 
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a definir el seu model. En definitiva, una recerca molt més avançada i 

desenvolupada que pugui comparar-se a la d’altres indrets, com Catalunya, i que a 

poc a poc agafa forma a les Illes Balears a recer del Grup d’Estudi de la Cultura, la 

Societat i la Política al Món Contemporani (Universitat de les Illes Balears) i el 

Grup de Recerca d’Història de la Comunicació Social (Centre d’Ensenyament 

Superior Alberta Giménez – Universitat Pontifícia de Comillas).  

 

Seguint la línia d’algunes de les aportacions que he realitzat dins el Grup 

d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani en matèria de 

periodisme, pens que mitjançant aquest treball de recerca es pot aportar una nova 

mirada sobre les polítiques de comunicació que han impulsat els distints partits 

durant el govern de les institucions, però també el tipus de relació existent entre el 

poder polític i el model públic.  

 

Després de constatar la manca d’un model audiovisual consensuat 

científicament i políticament per a les Illes Balears a partir de la meva tasca 

realitzada a distints àmbits professionals4, l’objectiu primordial del present treball ha 

estat investigar quines causes polítiques, socials i econòmiques  han anat configurant 

el model audiovisual públic existent a les Illes Balears. La intenció, per tant, no és 

escriure la història dels mitjans públics locals sinó, més aviat, analitzar tots els 

factors que han incidit en el seu disseny i configuració. Per tant, destaquem com a 

fonamentals aquest seguit d’objectius concrets: 

 

 Establir una comparativa entre la configuració del mapa audiovisual de les 

Illes Balears dins el marc europeu i d’altres comunitats autònomes. 

 

 Descriure els mitjans audiovisuals públics existents des del 1979 fins el 2011 

a les Illes Balears i analitzar els factors del seu naixement i la seva posterior 

                                                           
4 L’autora va iniciar la seva carrera professional a la Televisió de Catalunya, TV3, al 1992; va participar 

en la creació i posada en marxa de la TeleNova, televisió local impulsada pel Grup Serra, al 1996; i va 

col·laborar en l'Estudi preliminar per al disseny d'un model audiovisual propi per a les Illes Balears, de 

la Direcció General de Comunicació del Govern de les Illes Balears, al 2000, elaborat per MediaPro. 
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evolució. 

 

 Donar a conèixer les persones que han estat vinculades en la constitució 

d’aquests mitjans, així com la seva pertinença a una formació política 

determinada o les circumstàncies que els varen motivar a dur-los endavant. 

 

 Exposar el funcionament intern dels distints mitjans, la seva estructura  i els 

òrgans de control als quals estan sotmesos. 

 

 Comparar els distints model de finançament que s’han aplicat des 

d’aleshores. 

 

 Analitzar els distints criteris que s’han seguit per aplicar el model lingüístic 

de cada televisió. 

 

 Exposar la regulació normativa i jurídica que ha permès la creació dels 

mitjans audiovisuals públics i el seu procés històric. 

 

 Descriure els avenços tecnològics com a factor de canvi i de formació del 

mapa audiovisual de les Illes Balears. 

 

 Estudiar la definició de les televisions existents a les Illes Balears de 

titularitat estatal, enteses com a mitjans de comunicació de masses que 

emeten de forma periòdica, dotades d'una infraestructura i mitjans tècnics / 

humans, així com alguns aspectes concrets com, per exemple, el concepte de 

televisió de proximitat5. 

 

 Indicar els reptes de futur als quals s’exposen les distintes televisions, tant les 

autonòmiques, com les locals. 

                                                           
5 El concepte “televisió de proximitat” va ser introduïda a Espanya pels investigadors Miquel de 

Moragas, Carmelo Garitaonandía i Bernat López e 1999, i posteriorment aplicat a les TV locals de 

Catalunya. 
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 Metodologia i hipòtesis  

 

 Aquesta investigació queda integrada dins el marc de la recerca sobre la 

Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, amb la Història de la 

Comunicació Social i els Mèdia com a eix de partida per entendre millor la nostra 

història més recent. L’objecte de la recerca s’acota a les televisions públiques que 

emeten a les Illes Balears i des del mateix arxipèlag, per tal d’ aproximar-nos a la 

configuració del model audiovisual existent amb una delimitació temporal que 

abasta des del 1979 (any en el que comencen les desconnexions de TVE-Balears) 

fins el 2014, quan el Parlament de les Illes Balears acaba de desplegar tota la 

normativa per a IB3. S’entén, així mateix, que les ràdios públiques formen part de 

l’estructura i són creades per les institucions de govern, associades a una televisió 

concreta per tal de constituir els ens de comunicació. Per tant, aquí abordem l’àmbit 

de comunicació audiovisual de les Illes Balears, tant com espai territorial de 

recepció de distintes cadenes públiques de televisió, com espai que comprèn, a més 

de la dimensió geogràfica, la cultural, política, lingüística i econòmica.  

  

Per realitzar aquesta tasca, ha estat necessari dur a terme un procés en 

distintes fases que ha finalitzat amb la redacció de la tesi. Són les següents: 

 

 Elecció de l’objecte d’estudi i avaluació de les possibilitats davant la manca 

d’un corpus teòric propi de les Illes Balears en comunicació social, tot i que 

podríem afirmar que està en fase de construcció a partir de distintes 

publicacions sobre la temàtica, signades per distints investigadors illencs. 

 

 Selecció de legislació, publicacions i arxius que fan referència al tema 

objecte d’estudi. Les fonts bibliogràfiques consultades abasten obres editades 

a Catalunya i l’Estat espanyol. Els arxius, en canvi, corresponen a sessions 

plenàries i debats del Parlament de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. 

 

 Anàlisi dels treballs de recerca sobre els mitjans de comunicació audiovisuals 
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fets a les Illes Balears i la seva relació amb les institucions autonòmiques. 

També s’han consultat altres volums publicats als catàlegs de distintes 

universitats espanyoles, al voltant de les televisions autonòmiques i locals. 

 

A partir de la informació obtinguda, i després de processar la quantiosa 

documentació, hem formulat les hipòtesis inicials. Un cop fet el plantejament dels 

esmentats objectius a desenvolupar durant el transcurs de amb la investigació6, hem 

procedit a delimitar les hipòtesis per tal de donar forma al treball. Les hipòtesis que 

ens vàrem proposar en un primer moment, amb la informació recopilada són les 

següents: 

 

1) Plantejar l’ordenament legislatiu i normatiu, de la Comunitat Autònoma, del 

Govern Espanyol i de la Unió Europea, com a element desencadenant del 

mapa audiovisual possible. 

 

2) Demostrar com els avanços tecnològics i els mandats europeus actuen com a  

factors reguladors i de canvi del mapa audiovisual. Descriure, també, el pas a 

l’era digital i l’aplicació del sistema de transmissió de la TDT, la Televisió 

Digital Terrestre. 

 

3) Analitzar la capacitat d’adaptació del model de RTV pública a la realitat 

autonòmica. Tant en el sentit territorial discontinu de les Illes Balears i del 

particularismes de cada illa, com a la vinculació de les institucions públiques 

de govern amb les televisions existents. 

 

4) Exposar el potencial de la televisió localista dins la configuració del 

panorama audiovisual, aplicant el concepte de televisió de proximitat i 

l’evolució d’aquests mitjans, des de la alegalitat fins a construir una xarxa 

                                                           
6
 En totes aquestes passes, vull agrair la guia i els consells del director de la investigació, el Dr.  Sebastià 

Serra i Busquets, del Departament d’Història Contemporània i Teoria de les Arts de la Universitat de les 

Illes Balears.  Especialment, a l’hora de plantejar-nos les qüestions sense resposta que ens vàrem trobar 

quan es va iniciar el treball. 
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definida, professional i legalitzada. 

 

5) Definir l’espai de comunicació audiovisual de les Illes Balears i el seu abast. 

Partint de la idea d’espai de comunicació entès geogràficament, però també 

cultural, social i políticament, la nostra estructura d’Estat constitucional i 

autonòmic atorga a les Comunitats Autònomes una competència gairebé 

exclusiva en matèria de cultura. 

 

6) Descriure els models lingüístics que han aplicat les distintes televisions a les 

Illes Balears i establir que, aquest, és un factor determinant a l’hora de 

configurar un model audiovisual. Així ho demostren els casos de Bèlgica, 

Irlanda o Catalunya. 

 

7) Determinar la relació de poder entre les institucions de govern i la televisió 

pública partint de l’idea de servei públic com la seva raó de ser. A partir dels 

vincles paral·lels entre audiència, finançament i imparcialitat política dels 

seus continguts, s’estableix la necessitat de professionalitzar els organismes 

de control de les RTV públiques  

 

8) Demostrar que, arran de la creació d’empreses audiovisuals, ha sorgit un nou 

món professional  i docent  lligat a la indústria audiovisual: des de 

productores i empreses de servei a les titulacions de periodisme i 

comunicació audiovisual que s’ofereixen al Centre d’Ensenyament Superior 

Alberta Giménez (CESAG) – Universitat Pontifícia de Comillas (UPC).  

 

9) Exposar que els actuals reptes de futur de les radiotelevisions públiques 

passen pel seu redimensionament: un control de la despesa i determinació del 

sistema de finançament, el compliment dels objectius de servei públic i, 

també, una adaptació als canvis tecnològics. 

 

10) Plantejar quin model de radiotelevisió pública s’adapta millor a les 

necessitats de la nostra Comunitat Autònoma 
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 Relació i comentaris de les fonts consultades. 

 

 Per desenvolupar la present investigació, les fonts que han estat consultades 

són les següents: 

 

1) El corpus legislatiu de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears sobre aquesta matèria. 

 

2) Els discursos, debats i comissions del Parlament de les Illes Balears des del 

1983 al 2014. També s’han consultat les actes de les sessions plenàries 

referents a les televisions públiques del Consell de Mallorca, des del 2004 al 

2011. 

 

3) La bibliografia publicada sobre el tema a diferents indrets de l’Estat, que ens 

ha aportat aspectes complementaris i diferenciats sobre els distints models 

audiovisuals dins la dimensió de la comunicació social. Aquí cal destacar les 

obres publicades per investigadors pioners en la matèria com Josep Gifreu i 

Miquel de Moragas, però també aquelles obres publicades per historiadors i 

autors a la nostra comunitat autònoma, cabdals per entendre el procés 

autonòmic i la relació amb els mitjans audiovisuals. Tots ells s’especifiquen a 

l’apartat de Bibliografia d’aquest treball. És important recalcar-ne algunes 

d’elles, com Les Illes Balears, un ésser viu. 25 anys d'autogovern (1983-

2008), coordinada per Miquel Duran Pastor i Sebastià Serra Busquets; La 

Transició a les Illes Balears d’Antoni Marimon Riutort, i Sebastià Serra 

Busquets i, finalment, d’aquest darrer autor, La premsa, la ràdio i la televisió 

des d'una perspectiva històrica. 

 

4) Buidatge de la premsa d’informació general periòdica local amb major tirada: 

Última Hora, Diario de Mallorca, Diari de Balears, El Mundo. També s’han 

consultat les seves edicions digitals. Aquestes fonts han estat molt importants 

a l’hora de seguir puntualment l’evolució dels mitjans audiovisuals de les 

Illes Balears. 
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5) Les fonts hemerogràfiques esmentades, es completen amb la selecció dels 

articles i comunicacions sobre el tema als números editats de distintes 

revistes en paper i en digital com El Mirall, El Temps, Comunicació 21, 

Trípodos, Comunicación y Sociedad;  Media, Culture & Society i European 

Journal of Communication o Temps de Comunicar, entre d’altres. 

 

6) Així mateix, cal esmentar els articles i les recerques publicades a distintes 

universitats sobre els models de televisió, el seu finançament, i la seva 

evolució. M'agradaria destacar la tesi doctoral de Neus Fernández Quetglas 

sobre La història de TVE a les Illes Balears i la de Josep Àngel Guimerà i 

Orts, La televisió local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions 

(1976-2006). Ambdues van ser publicades el 2007. 

 

 Estructura de la investigació. 

 

 Tota la informació seleccionada, així com les fonts consultades, està 

estructurada per diferents capítols. Després d’un primer apartat introductori 

(Introducció), on es planteja l’estat de qüestió i objectius de la investigació, hem 

considerat que era necessari contextualitzar el marc audiovisual de l’Estat espanyol 

mostrant el mapa actual de les televisions públiques (1. Mapa actual de la televisió a 

Espanya) i, més enllà de les seves fronteres, el marc europeu respecte aquesta 

qüestió (2. Marc europeu. La televisió pública a l’Unió Europea). 

  

Un cop plantejades aquestes qüestions, que permetran comprendre els 

aspectes més importants respecte al marc audiovisual de l’Estat, s’aprofundirà en els 

tres models de televisions públiques que han sorgit a les Illes Balears des de la 

transició fins el temps present: TVE-Balears (3. Televisió Espanyola a les Illes 

Balears. TVE-Balears), IB3 (4. Televisió Autonòmica de les Illes Balears, IB3) i 

Televisió de Mallorca (5. Televisió de Mallorca – [M]). A cada un dels capítols –i, 

per tant, a cada televisió pública estudiada– s’exposen dos grans apartats. El primer, 

amb el títol “Configuració Històrica”, abasta el context polític, econòmic i social en 
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el moment de la creació de la televisió en qüestió; s’hi engloben també la cronologia 

de la seva constitució, el marc legislatiu i normatiu audiovisual existent en aquell 

moment i, també, la seva localització. El segon, amb el títol “Model Audiovisual”, 

recull l’estructura interna de la televisió analitzada, el finançament amb la qual està 

dotada, el òrgans de control al que està sotmesa en tant que és empresa de servei 

públic, la producció i la programació duta a terme i el model lingüístic aplicat. Amb 

aquest apartat, també volem exposar i comparar com s’apliquen a cada mitjà cada un 

dels factors prèviament esmentats i quina influència tenen. Analitzats de forma 

individual aquests tres casos, es procedirà avaluar els reptes de futur als quals 

s’enfronten les televisions públiques (6. Reptes de futur) per concloure amb les 

conclusions d’aquesta investigació (7. Conclusions).  

 

 La conclusió principal a la qual hem arribat amb aquesta tesi és que el 

panorama actual de la televisió pública a les Illes Balears és fruït del procés polític 

dels darrers trenta anys, però també de la regulació provinent del corpus legal estatal 

i autonòmic i de l’aplicació de les directrius europees sobre l’espai radioelèctric. El 

model lingüístic, a més, és un element cabdal en una comunitat lingüística catalana 

com la nostra, on el català i el castellà són les llengües cooficials, per tal de crear un 

espai de comunicació amb un model audiovisual possible i adaptat a la realitat 

insular. 
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1. Mapa actual de la televisió a Espanya  

 

1. 1. Aparició i evolució de la televisió a Espanya 

 

El 2016 es commemoren sis dècades de l’arribada de la televisió a l’Estat 

espanyol. Es tracta d’una efemèride prou significativa, ja que se l’ha considerat com 

a un dels invents més revolucionaris del segle XX. Definit com un sistema 

transmissor i receptor d’imatges i so en moviment, la televisió ha aconseguit emetre 

els seus continguts mitjançant diversos sistemes: ones de ràdio, xarxes de televisió 

per cable o satèl·lit.  

 

Tot i que es considera a Vladímir Zvorykin com un dels pioners, el nord-

americà Philo Taylor Farnsworth ha passat a la història com l’inventor de la televisió 

electrònica: una base essencial tecnològica per a un aparell del qual es començaren a 

emetre els seus primers continguts a Estats Units el 7 de juliol de 1936, tal i com ho 

demostra una peça informativa de prop de vint minuts de la NBC / RCA. Durant 

aquells anys, es perfeccionaren les seves emissions al Regne Unit, França i Estats 

Units, tot i que els avenços quedaren interromputs amb l’esclat de la Segona Guerra 

Mundial, el 1939. Es continuà treballant i millorant els aparells i les emissions quan 

acabà el conflicte, el 1945, tot i que aleshores el consum televisiu estava fortament 

limitat, tant per les mancances tècniques com pel gran cost econòmic que suposava 

adquirir un d’aquells aparells. 

 

En el cas concret d’Espanya, la primera prova tècnica es remunta a novembre 

de 1938, quan una representació del Tercer Reich alemany mostrà al general Franco 

i als seus col·laboradors l’anomenada fonovisió –l’enviament d’imatges i sons a 

distància– patentada per la companyia Telefunken. Aquesta, però, és una senzilla 

anècdota: la televisió, tal i com l’entenem a dia d’avui, es mostrà a la població 

espanyola de forma oficial el 10 de juny de 1948 durant una exposició de tecnologia 

a una fira internacional de mostres celebrada al Palau de Montjuïc (Barcelona). 
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L’empresa Philips Ibérica instal·là una càmera unida per un cable a un monitor i, 

d’aquesta manera, els primers locutors espanyols en pantalla van ser Enrique 

Fernández i Enriqueta Teixidó. Poc temps després, es documenta la retransmissió via 

la companyia RCA una correguda de toros. L’experiència resultà tècnicament fallida, 

però el 16 de juliol de 1949 s’aconsegueix retransmetre, sense cap tipus d’incident, 

una correguda des de la Plaça de Toros de Las Ventas (Madrid). 

 

S’hauria d’esperar al 28 d’octubre de 1956 quan Televisió Espanyola 

començà les seves emissions regulars: el marc jurídic d’aquells primers anys (el 

Decret 2460/1960, de 29 de desembre) atribueix la gestió de l’ens públic a la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión, integrada dins el Ministeri 

d’Informació i Turisme. A l’Article 1 podem llegir: “La Dirección General de 

Radiodifusión y Televisión tiene la misión de estructurar, organizar y cuidar el 

funcionamiento del servicio público de radiodifusión de sonidos e imágenes, en 

todos sus aspectos por medio de la dirección y gestión de instalaciones propias y de 

la regulación, fomento y fiscalización de las actividades de las restantes, así como de 

los medios técnicos transmisores y receptores, y ejecutar las Órdenes que el 

Ministerio dicte en materia de radiodifusión para el mejor desarrollo y 

perfeccionamiento de los servicios existentes o de cualquiera otros que los progresos 

económicos permitan”. Segons les xifres que aporta Lorenzo Díaz, el 1957 hi havia 

al voltant de 25.000 televisors només a la ciutat de Madrid7 que, durant aquells 

primers anys, rebien una programació de 3 hores diàries, limitada a les reduïdes 

dimensions de l’estudi de Paseo de La Habana, de 12 per 18 metres quadrats.  

 

Tres anys després d’haver iniciat les connexions des de Madrid, comencen les 

d’altres ciutats espanyoles, via ones hertzianes, com Saragossa, Barcelona, València, 

Sevilla, Bilbao, Santiago... Aquell mateix any s’inauguraren els Estudis Miramar de 

Barcelona i, a partir de 1964, s’inauguren els estudis de Prado del Rey (Madrid) i els 

de TVE-Canarias, a l’illa de Las Palmas. Des del seu naixement i fins l’inici del 

procés autonòmic als primers anys vuitanta, Televisió Espanyola anà canviant i 

                                                           
7
 DÍAZ, Lorenzo (1995): La televisión en España. 1949-1995. Alianza Editorial, Madrid. Pàg. 37. 
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adaptant-se a les necessitats de la societat espanyola en consonància a l’evolució 

cultural, econòmica i política experimentada des del tardofranquisme fins la 

transició democràtica. “Desde su nacimiento y hasta la llegada de las privadas en el 

año 1983 –escriu Carles Marín Lladó a l’article “La pérdida de objetividad en las 

noticias de los programas de infoentretenimiento en televisión”– Televisión 

Española, con sus dos canales, fue cambiando a medida que la sociedad española iba 

dejando atrás la dictadura de Franco y se iba modernizando con la llegada de la 

libertad, con el asentamiento de las idiosincrasias plurinacionales y culturales, y por 

supuesto con el vertiginoso y expansivo recorrido de las nuevas tecnologías, que se 

iban aplicando a todos los órdenes de la vida de los españoles, tanto en el ámbito 

personal como en el profesional. Precisamente, a partir de las autonómicas y de las 

privadas se mostraron otras formas de hacer y entender televisión: unas con un 

marcado carácter regional o sectorial, otras provocando una competencia real a 

TVE, que había crecido sin unos referentes de distanciamiento y competitividad 

profesionales conocidos hasta entonces”.8 

 

Amb els seus elements diferencials, els models de ràdio televisions 

autonòmiques han experimentat diferents etapes al llarg del temps. R. Zallo9 proposa 

fins a quatre marcs cronològics que expliquen l’evolució d’aquests mitjans des de la 

transició. La primera d’elles té com a eix els governs d’UCD i els primers anys del 

PSOE, abastant des de 1979 fins 1985: durant aquest tram es plantejà la creació d’un 

tercer canal amb desconnexions territorials, seguint el model d’altres països com 

Regne Unit o França. Fou en aquells moments quan aparegueren les primeres radio 

televisions de les anomenades ‘nacionalitats històriques’, com Euskal Telebista - 

ETB (País Basc) o TV3 (Catalunya). 

 

La segona etapa correspondria a la resta del govern de Felipe González 

                                                           
8
 MARÍN LLADÓ, Carles (2012): “La pérdida de objetividad en las noticias de los programas de 

infoentretenimiento en televisión autonómica”. Dins Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en 

Comunicación, nº4. Pàg. 32. 

 
9
 ZALLO, R. (2015): “Anális de la nueva Ley de Radio y Televisión Pública de Canarias”. Dins Revista 

Latina de Comunicación Social, nº 70. Pàgs. 3-6. 
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(PSOE) i l’inici del mandat de José María Aznar (Partit Popular), obrint-se un marc 

temporal que va des de 1986 fins 1998: el model resultant va ser, en general, un 

conjunt d’ens amb un canal generalista i un altre més especialitzats, amb l’excepció 

d’ETB, que va concebre la diferenciació entre ambdós canals basant-se en criteris 

idiomàtics. La tercera abasta des de 1999 fins el 2011, quan arribaren i es 

consolidaren els models de gestió externalitzada amb les noves RTV: per això, com 

afirma Zallo, “la TDT fue el pistoletazo de salida para unas televisiones de bajo 

coste, basados en la externalización incluso de los informativos”.  

 

La quarta fase assenyalada per l’autor correspon des del 2011 fins el temps 

present, una etapa marcada profundament per les crisis de les RTV públiques i les 

múltiples reconversions que han experimentat des d’aleshores provocades per 

reajustaments. La crisi econòmica, els descensos generalitzats en els pressuposts 

públics i l’afebliment de les seves audiències, en aquest sentit, han tingut com a 

conseqüència plantilles més limitades i condicions laborals més precàries.  

 

Les televisions autonòmiques han estat qüestionades especialment en aquesta 

darrera etapa però, tot i així, el seu model audiovisual segueix cobrint un espai 

informatiu de vital necessitat per vertebrar i cohesionar informativament un territori, 

a més d’oferir a l’espectador elements culturals propers que contribueixen a 

consolidar la imatge identitària d’aquest indret. D’aquí la seva importància com a 

servei públic, aspecte que Agustín Olmo López i José Antonio Navarro Moreno 

resumeixen a l’article “Audiencia y Servicio público en las televisiones 

autonómicas”  (2015) de la següent forma: “Debe satisfacer, además, las demandas 

de información de la realidad territorial más próxima, protegir y reforzar las lenguas 

locales y contribuir a la protección de los derechos sociales, económicos y culturales 

de las minorias”.10 És, doncs, una eina clau en la cohesió social a uns moments 

econòmicament desfavorables. Així ho exposen ambdós autors: 

 

                                                           
10

 OLMO LÓPEZ, Agustín; NAVARRO MORENO, José Antonio (2015): “Audiencia y Servicio público 

en las televisiones autonómicas”. Dins Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación. Núm. 29.  
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“La profundización de la crisis económica y el aumento de los recortes han situado 

a todas las televisiones públicas en una difícil situación. RTVE rebajó su 

presupuesto en 2012 en doscientos millones de euros y otros cincuenta en el año 

2013, que se mantuvieron en el 2014. Las televisiones autonómicas, a la reducción 

de la subvención, añadieron la caída estrepitosa de los ingresos publicitarios que, 

en la mayoría, ha significado una pérdida superior a los dos tercios de lo que 

percibían seis años antes; en parte, por el retraimiento económico, y en parte, por el 

control de ese mercado que ejercen los dos grupos privados más poderosos, que 

acaparan más del 80% de las inversiones (...) Algunas han acometido medidas que 

reflejaban una predisposición ideológica de sus gobiernos respectivos, poco 

favorables a los medios públicos, como ha ocurrido con los entes de Madrid, que 

ha ejecutado despidos cercanos al 75% de la plantilla (a 860 de 1.169 trabajadores) 

o el de Valencia, cuyo expediente de regulación de empleo afectaba a 1.198 

personas de las 1.643 que conformaban la plantilla, y que acabo, finalmente, con el 

cierre definitivo (...) Otras corporaciones optaron por eliminar la segunda cadena, 

como en Castilla – La Mancha, Canarias, Andalucía o Catalunya (...) En Murcia, se 

entregó la gestión a un grupo privado y unos meses antes se despidió a 230 de sus 

260 trabajadores”. 

 

Les Radiotelevisions Públiques es creen en el moment històric de la 

configuració de l’Estat de les Autonomies, durant els primers anys de la dècada dels 

vuitanta. Amb l’objectiu de fer difusió i promoure la cultura, les tradicions, la 

llengua pròpia i la realitat social, política i institucional de la comunitat autònoma. 

Alhora que es posicionaven com a cadenes amb vocació de servei públic de 

proximitat, impulsaren la indústria audiovisual del territori. L’antic estatut de la 

Ràdio i la Televisió de 1980 configurava l’activitat de comunicació audiovisual com 

a un servei públic de titularitat estatal. Aquest era el marc jurídic quan amb la Llei 

46/1983, reguladora dels tercers canals, es configurava la creació dels canals 

autonòmics en règim de concessió d’aquesta titularitat estatal. Era una política de 

fets consumats, perquè un any abans al País Basc, i aquell mateix any, a Catalunya, 

els governs autonòmics havien creat els seus mitjans audiovisuals públics. 

 

La primera en crear-se va ser Euskal Telebista (ETB), al País Basc, a finals de 
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1982. Pocs mesos després es constituïa TV3, a Catalunya. TVG a Galícia i a 

Canàries (TVPC) ho van fer, el 1984.  Són les anomenades autonòmiques de primera 

generació. No existia una xarxa d’indústria audiovisual: els governs autonòmics els 

dotaven amb un gran finançament i els canals assumien tots els processos de 

producció i l’emissió, donat que les plantilles i estructures eren molt grans.  

 

L’evolució del panorama audiovisual en pocs anys és prou important. La 

dècada dels noranta es consolida com la de màxima expansió de les televisions 

autonòmiques en quan a creixement en canals, hores de programació, audiències i 

estructures: a més, fou quan sorgeixen les radiotelevisions públiques de segona 

generació. La majoria de les quals neixen arran de la posada en marxa de la TDT, la 

Televisió Digital Terrestre.  La majoria operen sota la titularitat pública de l’ens i 

l’externalització de bona part o la totalitat de la seva producció, elaboració de 

continguts i d’emissió. 

 

De les disset Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol, només Cantàbria, 

La Rioja i Navarra no tenen una televisió autonòmica pública. Els canals autonòmics 

públics estan associats a la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió 

Autonòmics (FORTA), menys la Corporació Extremeña de Medios Audiovisuales, 

Radio Televisión de Ceuta i Información Muncipal de Melilla. 

 

A més de les cadenes públiques, existeixen un bon nombre de canals 

autonòmics privats que ha propiciat la TDT. La majoria de comunitats autònomes 

han concedit canals privats de TV: molts d’ells pertanyen a operadors privats i estan 

associats a UTECA, Unión de Televisiones Comerciales. Actualment, existeixen 

dotze cadenes regionals, ens autonòmics de RTV públics que emeten a l’àmbit de 

cada autonomia, corresponents a onze Comunitats Autònomes, més les ciutats 

autònomes de Ceuta i Melilla. 

 

En el 2012 el deute de les tretze ràdios i televisions  autonòmiques públiques 

gairebé arribava als 2.000 milions d'euros. El 75% del deute, era de Canal 9 (1.200 
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milions) i Telemadrid (257 milions). Per si això no fos suficient, les seves audiències 

han experimentat un continu descens que es reflecteix a la tabla elaborada per 

Kantar Media amb els shares d’audiència de l’any 2014: comprovem, a partir de les 

xifres, que les audiències s’han reduït en general en comparació a l’any 2013 i que, 

tot i així, són sempre audiències baixes. Agustín Olmo López i José Antonio 

Navarro Moreno apunten que les xifres d’audiències es mantenen gràcies als 

programes informatius, l’autèntic punt fort d’aquest tipus de canals. 

 

Els distints canals donen feina a prop de 8.200 treballadors i l’audiència de 

les autonòmiques subscrites a la FORTA era el 2013 del 8,6%. La meitat de la que 

tenien de mitjana l’any 2005.   Els seus ingressos han caigut en conjunt un 60% (de 

312 a 126 milions) des del 2007.  Davallen els ingressos en publicitat per mor de la 

crisi i també per la minva del finançament públic. Fins el 2011, el 75% dels 

ingressos de les Radiotelevisions Públiques Autonòmiques arribaven de les 

subvencions i aportacions dels governs autonòmics. El 25% restant de la publicitat i 

altres ingressos propis. 

 

Al 2014, en el conjunt de l’Estat, les distintes administracions autonòmiques 

varen destinar entre 800 i 830 milions dels pressuposts a les seves RTV públiques; 

920, si hi afegim la liquidació de Canal 9.  Fins a finals d’any, entre totes 

acumulaven un deute de mil 600 milions d’euros. Només durant el 2012, els 

ingressos publicitaris han caigut més del 36%: les televisions públiques 

autonòmiques participaren només d’un 7% del mercat publicitari estatal (127 

milions).   

 

La comunitat que més inverteix en els seus mitjans autonòmics és Catalunya. 

TV3 i Catalunya Ràdio varen rebre de la Generalitat de Catalunya 292 milions el 

2012. El 2013 varen costar 225 milions i presentaven un pèrdues acumulades  a 

principi de l’exercici de 738 milions. En el rànquing de costos pressupostats pels 

governs autonòmics per al 2013, segueixen a Catalunya, Andalusia amb 118 milions, 

País Basc i Galícia amb 95, Madrid amb 86 i València amb 68. A distància, se situa 
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Castella-La Manxa amb 46 milions de cost, Aragó, amb 45, Canàries amb 33, 

Balears amb 30, Extremadura amb 25 i per últim Astúries amb 20 milions. El cost 

per habitant varia en funció del nombre de la població d’una autonomia, el nombre 

de canals existents, i del pressupost assignat als mitjans pels govern regionals.  Els 

ciutadans bascos són els que més aporten (49 euros hab./any). Els gallecs i els 

catalans, 32 euros l’any. Els aragonesos, 31. Els de Balears 27 euros i els extremenys 

22. Els asturians, manxecs, canaris, andalusos, madrilenys i valencians menys de 

vint euros. Els murcians són els que manco paguen: cinc euros a l’any. 

 

En el 2012, hi havia un total de  8.200 persones en nòmina en el conjunt de 

les RTV autonòmiques públiques. Catalunya, amb 2.212 treballadors a la Corporació 

Catalana de RTV encapçala el rànquing. Andalusia, València i Madrid tenien unes 

plantilles de més de mil persones. Galícia (707) i País Basc (634), constituïen les 

corporacions i ens amb més personal propi. Són les primeres que es varen constituir, 

amb un model similar al de RTVE: ens i empleats públics assumeixen tota la cadena 

de producció i emissió. 

 

Les Radiotelevisions públiques creades en posterioritat, externalitzen bona 

part de la seva producció, les tasques tècniques i d’emissió. Compren programes i 

ficció a empreses productores audiovisuals.  Estan constituïdes per un ens amb els 

directius i caps dels distints departaments i la majoria del personal és subcontractat 

per empreses que guanyen els concursos. Concursos que convoca la cadena per 

elaborar informatius, per esports i ficció, manteniment tècnic, etc. etc. La majoria 

tenen una nòmina al voltant del centenar de treballadors. És el cas d’IB3 (109 

empleats), Aragón TV, Extremadura, Astúries…. a la cua se situa Múrcia, amb 28 

treballadors. 

 

De mitjana, l’any passat, les televisions autonòmiques públiques assoliren 

una quota de pantalla del 8%. Només quatre televisions autonòmiques superaren el 

2014 el perillós llindar del 10% d’audiència. La davallada de pressuposts, 

d’ingressos per publicitat i la baixada d’audiències, condueix a una situació de 
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col·lapse a moltes de les autonòmiques. Una situació no aliena al context actual, on  

l’augment de l’atur, l’increment dels imposts, i els retalls en sanitat i educació 

aplicats pels distints governs autonòmics per a complir amb els objectius de dèficit 

marcats per l’Estat, han conduït a un punt en què, el manteniment de les 

Radiotelevisions públiques amb les despeses que generen, a càrrec de les arques 

públiques, ha estat qüestionat per distintes veus, sobretot per alguns teòrics de la 

comunicació i grups polítics. Molts veuen acabada l'etapa que es va iniciar amb les 

primeres autonòmiques que sorgiren amb la democràcia i demanen repensar 

l’existència i el seu paper dins l’era digital. 

 

Quin paper tenen, doncs, dins el marc digital aquest conjunt de mitjans 

audiovisuals? L’anàlisi comparatiu que Deloitte11 al voltant del marc televisiu 

espanyol és força significatiu. L’observació que fa aquest estudi és que l’elevat 

número de canals de televisió (d’àmbit estatal, autonòmic, local, etc.) dificulta 

l’obtenció d’una quota d’audiència elevada. Per això, i de cara a aconseguir una 

major eficiència del seu servei, es planteja és la reducció dels costs de transmissió 

optimitzant la utilització dels recursos i millorant la qualitat tècnica de l’actual 

oferta. 

 

Els nous governs autonòmics formats després de les eleccions del 24 de maig 

de 2015, molts d'ells integrats per diversos partits polítics, inclouen com un dels seus 

objectius canviar el model de les dotze televisions autonòmiques públiques que 

emeten en l'actualitat.  

 

El naixement de les televisions privades marca una fita importantíssima dins 

del panorama audiovisual de l’Estat Espanyol. El 25 de gener de 1990 començaren 

les emissions d’Antena 3 Televisión i, el 3 de març del mateix any, les de Tele5. 

Pocs mesos després, arribava Canal + (Canal Plus) que, a diferència dels dos 

exemples previs, era de pagament. L’hegemonia estatal que havia tingut TVE des de 

                                                           
11

 Informe Deloitte per a UTECA: “Análisis comparativo de la televisions regional en europa” (2011). 

Pàgs. 2-25.   



28 

 

1956 quedava trencada, tal i com reflecteix el share de l’any 1994: el 44% de 

l’audiència d’aleshores consumia freqüentment continguts de mitjans privats, 

percentatge que augmentaria de forma progressiva amb el pas del temps. Destaquem 

les següents línies de Lorenzo Díaz a La televisión en España (1949-1995): 

 

“Antena 3 se alzó por primera vez en abril de 1994 con el liderazgo de audiencia de 

la televisión en España. La firma de medición de audiencia SOFRES dio la noticia 

el 30 de abril al hacer públicos sus resultados de televisión concernientes al mes de 

abril. Antena 3 alcanzó un 27,4 por ciento de la audiencia total, frente al 26,5 por 

ciento de TVE y el 19,5 por ciento de Telecinco. Por primera vez en 38 años, TVE 

perdía el liderazgo”.12 

 

Des dels inicis dels anys noranta, i fins pràcticament el 2005, totes les 

televisions experimentaren nombrosos canvis tecnològics que van transcórrer 

paral·lels a les ferotges batalles per l’audiència que portaren a la consolidació 

definitiva de les cadenes privades. Durant aquells anys sorgiren altres projectes 

destacables, com l’arribada dels Canals de pagament per satèl·lit (Canal Satélite 

Digital y Vía Digital) i el naixement del Canal 24 Horas de TVE l’any 1997, o la 

recepció del canal temàtic informatiu CNN+, dos anys després. El 2002 es posà en 

marxa la fallida plataforma de canals Quiero TV, que oferia serveis interactius i 

accés a Internet. Aquest històric és comparable al representat pel lustre que abasta 

des del 2005 fins el 2010, possiblement el moment més revolucionari de la història 

de la televisió a Espanya: fou un tram en el que es passà del model analògic, però 

també del convencional i generalista, a un concepte multimèdia i temàtic com el que 

es té a dia d’avui. A més a més, s’incorporaren a la graella televisiva espanyola les 

dues darreres televisions generalistes d’àmbit nacional, Cuatro (7 de novembre de 

2005) i La Sexta (27 de març de 2006).  

 

La crisi econòmica va fer que el 2008-2009 desenes de cadenes locals 

hagueren de tancar. Algunes per quedar-se sense llicència. A causa del descens dels 

ingressos publicitaris, el Consell de Ministres va aprovar un decret llei liberalitzador 
                                                           
12

 DÍAZ, Lorenzo (1995): La televisión en España. 1949-1995. Alianza Editorial, Madrid. Pàg. 76. 
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del sector, pel qual se suprimia el màxim de participacions d’accionistes a diferents 

cadenes i es propiciava la fusió dels grans operadors.  

 

Al 2010 es produeix l’apagada analògica i es complerta l’emissió en TDT 

(Televisió Digital Terrestre) que s’havia iniciat amb el Pla Tècnic Nacional de la 

TDT del 2005 i la assignació de canals addicionals als operadors privats d’àmbit 

nacional que emetien en analògic.  La concessió de nous canals als operadors 

nacionals privats de televisió (Atresmedia, Mediaset, Veo i Net) augmenta la 

possibilitat de rebre més canals (fins a vint-i-quatre) i, ocasiona una nova 

fragmentació de l’audiència i, de retruc, una nova reordenació de l’espai 

radioelèctric i de freqüències: “La implantación definitiva de la Tecnología Digital 

Terrestre (TDT) en los hogares españoles fue una realidad en y, sin duda, acabó por 

definir y fragmentar la tarta de las audiencias en un claro proceso irreversible que 

llevó a una televisión de más variedad, aunque de menor calidad, tanto desde el 

punto de vista técnico, como de contenidos”.13 

 

El 2010, també,  la Llei General de la Comunicació Audiovisual complerta el 

repartiment de freqüències i incorpora la transposició europea de l’anomenat 

Dividend Digital. Que preveu un nou aprofitament dels múltiplex que han quedat 

lliures, la reserva de certes freqüències i canals per ser utilitzats per altres operadors 

de telecomunicacions, sobretot de telefonia per donar servei 4G. Les freqüències dels 

canals de RTV són reassignades segons els territoris. El pas posterior és culminar 

l’emissió de la Televisió Digital Terrestre  en Alta Definició, la TDT HD,  per a tots 

els canals a tot el territori espanyol. 

 

El maig del 2014 el Ministeri d’Indústria executava una ordre del Tribunal 

Suprem per la qual es reduïa l’oferta de 24 a 15 canals que emetien per TDT. El Pla 

Nacional Tècnic de TDT, ha culminat  l’1 de gener del 2015 amb l’alliberament de 

                                                           
13

 MARÍN LLADÓ, Carles (2012): “La pérdida de objetividad en las noticias de los programas de 

infoentretenimiento en televisión”. Dins adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e 

Innovación en Comunicación, núm. 4. Ed. Asociación para el Desarrollo de la Comunicación 

adComunica. Castellón. Pàgs. 46-47. 
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l’anomenat Dividend Digital. Això ha suposat traslladar, com hem dit, les 

freqüències i la desaparició d’alguns canals. I als usuaris, els ha obligat a tornar a 

resintonitzar i configurar les antenes.  Per no produir-se una nova apagada, en aquest 

cas digital,  i deixar de “veure” la televisió. 

 

Amb la reorganització de l’espai radioelèctric, el mapa mediàtic de ràdios i 

televisions que emeten en obert ha variat sensiblement. Existeixen quinze canals 

privats de televisió que emeten a tot l’Estat  en obert  més les cinc públiques del 

Grup RTVE (La 1, La 2, 24 horas, Teledeporte, Clan). Quatre d’Atresmedia (Antena 

3, la Sexta, Neox, Nova), sis de Mediaset España (Tele5, Cuatro, Factoría de 

Ficción, Divinity, Boing, Energy) , dos de Veo Televisión (13 TV i Discovery Max)  

i dos de Net TV (Disney  Channel i Paramount Channel).  

 

 

1.2. Models de televisió a Espanya. 

 

No es pot perdre de vista que la televisió esdevé un servei públic d’una 

important rendibilitat social. Com exposa José Antonio García Bustos al seu llibre 

Rentabilidad social de la televisión pública. El ejemplo de IB3 (2011), un servei 

públic ordena i regula una sèrie d’activitats que tenen l’objectiu de satisfer una 

necessitat democràtica o un interès general de domini públic: per tal d’oferir-lo, es 

requereix una reserva de titularitat a favor de l’Estat mitjançant la justificació de 

que, per tal de realitzar aquestes activitats, es necessita el domini públic.  

 

És indiscutible que les televisions autonòmiques promouen la indústria 

audiovisual i cultural del territori on es radiquen. El 75% de les principals 

productores de cada Televisió pública autonòmica tenen la seu dins la mateixa 

comunitat. El teixit industrial i de gestió cultural se’n beneficia amb la creació de 

continguts i amb la prestació de serveis. Així mateix, les RTV autonòmiques són el 

suport de la comunicació comercial dels anunciants locals, que d’altre manera no 

podrien competir amb els grans anunciants i marques a escala nacional. Una 
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indústria formada per prop de 600 productores audiovisuals, que facturen més de 

200 milions i donen feien a gairebé 13.000 persones. Les despeses en producció 

aliena de les televisions en productores situades dins la comunitat, són de prop del 

100% en la majoria d’elles. Amb una facturació històrica que es mou entre els 3.664 

milions de TeleMadrid i els 49.000 milions de TV3. 

 

A més de l’economia, altres aspectes rellevants del servei públic de la 

televisió són sintetitzats de la següent forma per la FORTA a maig de 2011, a la seva 

descripció del servei públic de les televisions públiques autonòmiques: “Emitir 

contenidos que velen y difundan la realidad de cada comunidad; contribuir a la 

difusión de las diferentes lenguas del Estado; construir un universo referencial 

propio donde las Instituciones de cada comunidad reciban el tratamiento adecuado y 

preferente que tienen dentro de cada territorio; ser ventana de referencia de los 

grandes y pequeños eventos protagonistes de nuestro entorno y contribuir a la 

difusión de las industrias culturales que nos rodean”. D’aquí, la seva importància en 

el model audiovisual que representa un marc televisiu de cada vegada més 

fragmentat. 

 

1.3. Mapa actual de la televisió a Espanya 

 

El panorama audiovisual de l’Estat espanyol queda, a hores d’ara, constituït 

com un complet mosaic de radio televisions públiques i privades, tant d’àmbit 

nacional com autonòmic i local. 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 
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A partir del gràfic superior, es pot constatar com s’estructura a partir de dos 

models corporatius –públic o privat– que, en aquest cas, s’emeten a tots els indrets 

del territori espanyol. Per una banda, el model públic queda representat per TVE i 

els seus múltiples canals: La1, La2, Teledeporte, 24 Horas i Clan. Les privades, com 

podem observar, es fonamenten en dues grans corporacions: Atresmedia Televisión 

(Antena 3, La Sexta, Neox, Nova i Mega) i Mediaset España Comunicación (Tele5, 

Cuatro, Factoría de Ficción – FDF, Boing, Energy i Divinity). Dins la categoria 

“Altres”, s’ha de contemplar la presència dins d’aquest panorama audiovisual Veo 

Televisión, operadora dels canals 13 TV (amb un 51% d’accions pertanyents a la 

Conferència Episcopal) i Discovery MAX i, també, Sociedad Gestora de Televisión 

Net TV (propietat de The Walt Disney Company Spain & Portugal) per Disney 

Channel i Paramount Channel. Aquest darrer canal emet films que són propietat de 

Viacom International, Paramount Pictures, RKO Radio Pictures, DreamWorks, 

Republic Pictures, MTV Films, Nickelodeon Movies i Go Fish Pictures. Després 

d’aquest primer nivell, s’ha d’aprofundir en cada Comunitat Autònoma de l’Estat 

espanyol per observar les particularitats de cada un dels seus models, a partir dels 

diferents exemples de mitjans audiovisuals, autonòmics –que poden ser públics o 

privats– o locals. Dins d’aquestes categories també hem de matisar el concepte dels 

canals insulars, emissores regionals de televisió que emeten els seus continguts en 

un àmbit insular; en aquest cas, són canals exclusius de les Comunitats Autònomes 

de Canàries i Illes Balears, tenint com a demarcació a cada una de les illes del seu 

territori amb l’excepció de Eivissa i Formentera que, en aquest cas, formen una 

única demarcació.  

 

 Andalusia 

 

Radio Televisión de Andalucía prengué cos a finals dels anys vuitanta i el seu 

primer canal autonòmic i públic començà les seves emissions el 28 de febrer de 

1989, coincidint amb la festivitat del Dia d’Andalusia. Aquest canal es caracteritza 

per ser retransmès dins del territori andalús en la seva totalitat, sinó també a 

comunitats i territoris annexes: el sud-est d’Extremadura, les Ciutats Autònomes de 



33 

 

Ceuta i Melilla i el sud de Castella La Manxa. També es pot sintonitzar des 

d’ubicacions estrangeres, com Gibraltar (Regne Unit) o Algarve-Alentejo (Portugal). 

Té versió HD des del 26 de febrer de 2010. El seu segon canal, Canal Sur 2, es posà 

en marxa el 2 de juny de 1998: si la primera es dedica a emetre continguts 

generalistes, aquest està basat en els continguts destinats al públic infantil i amb 

discapacitats sonores o visuals, tot i que també emet amb freqüència esports.  

 

Completa aquest panorama audiovisual andalús el canal EHS, de caràcter privat, 

propietat de l’empresa Avista Televisión de Andalucía.  

 

 Aragó 

 

Aquest territori té com a principal engranatge televisiu Aragón TV, mitjà 

públic i autonòmic gestionat per l’ens públic de ràdio i televisió Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Inicià les seves retransmissions el 21 

d’abril de 2006 i, un any després, concretament el 25 de juny de 2007, donà lloc a un 

segon canal, Aragón 2 HD, el primer canal espanyol en emetre en format HD i 

panoràmic. Aquest segon canal emet continguts de producció pròpia.  

 

 Astúries: 

 

El Principat d’Astúries, mitjançant el Ente Público de Comunicación del 

Principado de Asturias Radiotelevisión del Principado de Asturias (en la qual tanbé 

s’integren  la Radio del Principado de Asturias (RPA) y la Productora de Programas 

del Principado de Asturias – PRODA) posseeix el canal Televisión del Principado de 

Asturias (Televisión del Principáu d’Asturies, en asturià), popularment conegut com 

TPA1 o A7. Començà la seva activitat el 20 de desembre de 2005, amb els seus 

estudis ubicats a Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). Cinc anys després, el 2 de 

maig de 2010, inicià les emissions el seu segon canal, Televisión del Principado de 

Asturias 2, més coneguda com A8: emet els mateixos continguts que A7, però amb 

una hora de retard. 
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 Cantàbria 

 

No té canal autonòmic públic propi, buit que, de forma no oficial, ocupa el 

canal local privat Popular TV Cantabria, mitjà associat amb TCB Televisión i 

TeleCastro. Aquest mitjà ha fagocitat l’audiència d’altres televisions locals, ja 

desaparegudes, com Aquí TV Cantabria, Kiss TV, Cantabria TV o Telebahía 

Cantabria. 

 

 Castella La Manxa.  

 

El 26 de maig de 2001 es va posar en marxa Castilla-La Mancha Televisión 

(CMT), marca comercial de Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, S.A. i el 

canal principal de la televisió autonòmica pública castellano-manxega, que començà 

a emetre de forma regular el 13 de desembre de 2001. És un mitjà gestionat per l’ens 

públic Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (RTVCM). El mapa audiovisual 

d’aquest territori es completa amb els canals privats La Regional i Popular TV. 

 

 Castella i Lleó 

 

Castilla y León Televisión —generalment abreviada com CYLTV o CyL7 TV— 

és el primer canal autonòmico de Castella i Lleó, propietat de l’ens privat Radio 

Televisión de Castilla y León, societat adjudicatària de la explotació del dos canals 

de TDT a la comunitat. Començà les seves transmissions el 9 de març de 2009, a 

l’igual que el seu segon canal, La 8.  

 

 Catalunya 

 

Catalunya és el territori on s’ha vehiculat el major engranatge televisiu públic 

i privat de l’Estat espanyol. TV3, que començà a emetre en proves a partir del 10 de 

setembre de 1983, va emetre programació regular a partir del 16 de gener de 1984. 

Pertanyent a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), es va 
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convertir en el segon canal autonòmic instaurat a Espanya després d’ETB1. Emet 

tota la seva programació, de caire generalista, exclusivament en català, essent un 

dels seus trets definitoris l’aposta per la producció pròpia i la projecció de la cultura 

i la llengua pròpia. Entre 1997 i 2003 i des de 2009 fins a dia d’avui, és el canal 

televisiu més vist a Catalunya.  

 

Comptà amb un segon canal a partir del 10 de setembre de 1989, amb el 

naixement de 33 o Canal 33, caracteritzat per emetre una programació de marcat 

caràcter cultural. TV3 optà per fusionar ambdues cadenes en una sola, fet que 

provocà la pèrdua d’uns 300 llocs de feina. En aquest cas, es fusionà amb el Canal 

Super 3 –actiu des del 18 d’octubre de 2009– fent que, a hores d’ara, Canal Super 3 

emeti a la mateixa senyal al mateix canal des de les 6:00 a les 21:30 hores: és a 

partir d’aquesta hora quan es comencen a emetre els continguts de Canal 33.  

 

També pertanyent a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el 5 de 

febrer de 2011 començaren les retransmissions regulars d’Esport 3, un canal dedicat 

exclusivament a l’esport. Completa la xarxa televisiva de la CCMA el canal 2/24, 

que emet des del 11 de setembre de 2003: està dedicat a emetre notícies i programes 

informatius les vint-i-quatre hores del dia.  

 

De la mateixa forma, també existeix un conjunt de canals privats que 

pertanyen a Emissions Digitals de Catalunya, que té com a principal accionista 

(60%) al Grupo Godó i, també, Mediaset España (40%). El seu principal projecte 

televisiu és 8TV, prèviament conegut com TD8 i City TV: actiu des del 23 d’abril de 

2001, es dedica a emetre programació generalista. Anterior a aquest, i també 

propietat de Emissions Digitals de Catalunya, existeix Barça TV –originalment, fins 

el 2004, anomenat Canal Barça– que inicià les seves emissions el 27 de juliol de 

1999: és d’àmbit internacional i, també, el mitjà televisiu del FC Barcelona. 
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 Ceuta i Melilla 

 

No posseeix canals propis, públics o privats. El Centre Territorial d’ambdues 

ciutats autònomes ha assumit la funció de mitjà públic i autonòmic, al temps que 

també emeten continguts per Canal Sur (Andalusia).  

 

 

 Comunitat Valenciana  

 

El 29 de novembre del 2013 Canal 9 televisió se’n va anar a negre: el mateix 

dia també es feia el silenci a la ràdio autonòmica valenciana. Les emissions es 

tallaven dotze hores després que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

publiqués l’acord del Consell de dia 5 de novembre, perquè la RTVV deixàs 

d'emetre. El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del Partit Popular, 

decidia el seu tancament argumentant motius econòmics i la necessitat de retallar 

despeses públiques. ERO En el moment del seu tancament, feia 26 anys que emetia, 

tenia 1.660 treballadors en plantilla, una audiència del 4,4% i un endeutament de 

1.200 milions .  En els seus primers temps, havia arribat a tenir 1.820 treballadors i 

quotes de pantalla del 20%. La línia editorial, la programació, el sobre endeutament 

progressiu, i la gestió econòmica del canal, havien estat objecte, durant gairebé tota 

la seva existència, de fortes crítiques per part de l'oposició política al Partit Popular i 

d'entitats lligades al nacionalisme i l'associacionisme valencià. Unes crítiques que 

augmentaren, arran de que els mitjans de comunicació publiquessin les 

investigacions judicials que relacionaren la gestió de RTVV amb l'anomenat cas de 

corrupció política Cas Gürtel. 

 

Després de ser clausurada, la RTVV segueix generant despeses a causa del cost 

de la seva liquidació. Ara, el nou president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig 

(PSOE), ha dit que vol tornar a reobrir-la, provocant tot tipus de reaccions 

confrontades: sectors socials molt concrets acusen al nou govern valencià –format 

per PSOE, Compromís i Podemos– de voler convertir RTVV com un “instrumento 
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de propaganda “, tal i com s’afirmava a El Mundo / El Día de Baleares14, mentre que 

altres defensen el seu renaixement. Aquest nova obertura, prevista pel 9 d’octubre de 

2015, es faria amb una plantilla molt reduïda –quaranta treballadors front als 1.800 

que arribà a tenir Canal 9– que donés cobertura a dos canals televisius.  

 

Dintre de la Comunitat Valenciana també operen els següents canals autonòmics 

de gestió privada: TV Mediterráneo (pertanyent a TV Popular del Mediterráneo) i 

Las Provincias TV (pertanyent a Las Provincias Multimedia).  

 

 Extremadura 

 

La Comunitat d’Extremadura compta amb el seu propi mitjà autonòmic des 

del 15 de febrer de 2006, tot i que la Canal Extremadura Televisión començà les 

seves emissions en proves des del 30 de novembre de l’any anterior. La Sociedad 

Pública de Televisión Extremeña, S.A.U. es va crear el 27 de març de 2005 i pertany 

a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales(CEXMA), l’ens públic que 

aglutina televisió, ràdio i portal web. Els seus estudis centrals es troben ubicats a 

Mèrida, capital de Extremadura, tot i que compta amb delegacions territorials a 

Càceres i Badajoz. 

 

 Galícia.  

 

El mitjà públic i autonòmic pertany d’aquest territori a la corporació 

Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG). El seu primer canal, TVG 

(Televisión de Galicia) començà les seves emissions el 24 de juliol de 1985, mentre 

que el segon, TVG2, el 2 de febrer de 2009. A diferència del primera –mitjà 

generalista–, TVG2 es centra en espais culturals, esportius, infantils i redifusions. 

Completa el mapa gallec V Televisión, entitat comunicativa privada pertanyent a 

Medios Digitales de Galicia, que inicià les seves emissions el 30 de maig de 2010: la 

seva graella està formada per programes de debat, informatius, etc 

                                                           
14

 El Mundo / El Día de Baleares. 26 de juny de 2015.  
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 Illes Balears 

 

Juntament amb les Canàries, les Illes Balears representen els escassos 

exemples de televisions insulars de l’Estat espanyol. IB3 –profusament analitzat a la 

present investigació– representa el model públic i autonòmic, però, certament, el seu 

mapa audiovisual passa per altres projectes rellevants. Canal 4 és el més destacat 

d’ells: es tracta d’un canal privat i local, però d’emissió autonòmica, que començà la 

seva activitat el 1986, tot i que començà a professionalitzar-se quan l’empresari 

Emilio Bohigas es va fer amb la majoria de les seves accions, el 1994. El 1999 fou 

adquirida per l’empresari català Jacint Farrús i actualment està integrada dins 

l’operadora Unedisa Telecomunicaciones Baleares.  Si aquest canal de televisió té 

base a Mallorca, a les Pitiüses hem de destacar TEF (Televisió d’Eivissa i 

Formentera), que emet des d’Eivissa. 

 

Completen el panorama de televisions locals Lux TV (Mallorca), TV 

Portmany i Eivissa TV (Pitiuses) i Ed. Balear (Menorca). 

 

 Illes Canàries 

 

L’Ente Público Radio Televisión Canaria, ens públic i autonòmic de ràdio 

televisió pertanyent al Govern de les Illes Canàries, ideà la creació d’un canal de 

televisió a desembre de 1984, però no fou fins febrer de 1998 quan es creà la societat 

mercantil Televisión Pública de Canarias, S.A, amb un capital procedent dels fons 

públics del Govern insular.  

 

El resultat fou TV Canaria –originalment denominada Televisión Autonómica 

de Canarias, TVAC– que començà a emetre regularment a partir del 21 d’agost de 

1999. Només té un únic canal, també disponible en HD. 

Cada illa té el seu propi canal local: La Opinión de Tenerife i Canal 8 (El Hierro); 

Localia i NueveTV (Fuerteventura, Las Palmas, Lanzarote, Mogán, Telde); RTV La 

Gomera (La Gomera); El Día TV i Teidevisión Canal 6 (Arona, La Orotava); 
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Mírame TV (Santa Cruz de Tenerife). 

 

 Madrid 

 

La televisió pública i autonòmica de la capital espanyola és TeleMadrid, que 

començà a emetre els seus continguts el 2 de maig de 1989. Pertany a l’Ente Público 

RadioTelevisión Madrid que, a més, engloba una emissora de ràdio (Onda Madrid). 

Disposa també d’un segon canal de televisió, La Otra, que començà la seva activitat 

el 19 de març de 2001. A més de la versió HD de TeleMadrid, existeix una tercera 

televisió d’àmbit autonòmic: EHS, canal privat pertanyent a la Sociedad Gestora de 

Televisión Onda 6. Recentment, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina 

Cifuentes (Partit Popular), s’ha manifestat a favor de tancar el mitjà autonòmic “por 

no ser una prioridad”15 en comparació a altres serveis, com Sanitat o Serveis Socials. 

La comunitat així s’estalviaria 70 milions d’euros anuals, 33 dels quals s’atribueixen 

a l’externalització de continguts.  

 

 Múrcia 

 

El 14 d’abril de 2006, aquesta Comunitat estrenà 7 Región de Murcia, 

coneguda com 7RM. Pertanyia a l’ens públic de Ràdio Televisión de Murcia, passant 

a tenir canal en HD el 18 d’agost de 2009. El 31 d’agost de 2012 es privatitzà, 

quedant fora dels seus llocs de feina al voltant de 300 treballadors. A partir d’aquest 

moment s’obrí un episodi de gran inestabilitat fins que fou adquirida el 2015 pel 

Grupo Secuoya. El 31 de maig de 2015 passà a dir-se La 7 Televisión de Murcia, 

presentant una imatge corporativa completament renovada. A més d’aquesta, el 

panorama audiovisual d’aquest territori es completa amb les televisions 

autonòmiques privades TV Murcia (pertanyent a Televisión Murciana S.A.), Popular 

TV Región de Murcia (Televisión Popular de la Región de Murcia) i, finalment, 

EHS, propietat de La Verdad Radio y Televisión S.A.  

 

                                                           
15

 El Mundo. 1 de setembre de 2015 
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 Navarra 

 

Posseeix canal autonòmic propi des que el 14 de maig de 2012 comencessin 

les retransmissions els dos canals de NATV o Navarra Televisión: els gestiona 

Editora Independiente de Medios de Navarra S.A., entitat privada i societat 

adjudicatària de la seva explotació. Emeten, principalment, continguts generalistes. 

A nivell autonòmic, cal destacar també un projecte més recent com NTB o Nafar 

Telebista, actiu des del 16 de maig de 2015 i propietat de Abian Komunikazioa S.L: 

aquest mitjà posseeix NTB1, que emet en castellà i euskera, i NTB2, pròximament 

disponible, amb un model lingüístic basat íntegrament en l’euskera. Completa el 

mapa navarrès la cadena privada Vaughan TV. 

 

 La Rioja: 

 

El principal mitjà televisiu de La Rioja és Rioja Televisión S.A., un canal 

autonòmic amb base operativa a Logronyo pertanyent al grup Vocento, que forma 

part d’un conglomerat multimèdia que completen el Diario La Rioja i el portal web 

www.larioja.com. Compta amb una programació generalista, centrada en l’actualitat 

regional. Completa l’oferta televisiva Popular TV –a partir de l’1 de maig de 2010 

anomenada oficialment Popular María+Visión, com a resultat de la incorporació de 

Producciones Apóstol Santiago en el seu capital social), un mitjà privat fundat pel 

Grupo Cope amb una ampla graella de programació. 

 

 País Basc: 

 

El País Basc posseeix la televisió pública autonòmica més antiga de tot 

l’Estat Espanyol, Euskal Telebista, que inicià les seves emissions en proves el 31 de 

desembre de 1982 i, de forma oficial, el 16 de febrer de l’any següent. Havia nascut 

ETB1, la televisió pública del País Basc, caracteritzada per emetre continguts 

generalistes exclusivament en euskera. La seva recepció no només es limita a les 

seves províncies, sinó també a Navarra i el País Basc francès. El 31 de maig de 1986 
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començaren les transmissions d’ETB2, fet que convertí a Euskal Telebista en el 

primer ens autonòmic en posseir dos canals de televisió. En aquest altre canal, hi 

abunden els continguts en castellà.  

 

El 10 d’octubre de 2008 va néixer ETB3, coincidint amb el vint-i-cinc 

aniversari de Ràdio Euskadi: emet exclusivament en euskera. Finalment, ETB4 

començà les seves emissions el 29 d’octubre de 2014 amb l’objectiu d’emetre 

programació esportiva. 
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2. Marc europeu. La televisió pública a la 

Unió Europea. 
 

 
2.1.Orígens de la televisió pública a Europa i model audiovisual. 
 

 Les primeres emissions públiques de televisió les va fer la BBC a Anglaterra, 

el 1927: la CBS i l’NBC, als Estats Units, ho van fer tres anys després. Havien 

nascut les cadenes públiques de radiodifussió. El 1930 també apareixia a Alemanya 

la primera emissora amb programació i horari regular: va ser creada a Berlín per 

Manfred von Ardenne. Un any més tard, a la mostra de Radio de Berlín, hi va fer la 

primera demostració pública d’un sistema de televisió utilitzant tubs de raigs 

catòdics per emissió i recepció. El sistema es a anar perfeccionant fins que va 

culminar amb l'emissió en directe dels Jocs Olímpics de Berlín el 1936 per a 

receptors ubicats a indrets públics de distints punts d’Alemanya. Aquest mateix any 

s’iniciaren les emissions amb programació regular a Anglaterra i, tres anys més tard, 

als Estats Units, coincidint amb la inauguració de l’Exposició Universal de Nova 

York.  Les emissions varen quedar interrompudes per la Segona Guerra Mundial. 

Però, a l’Europa de la postguerra, el nou sistema de comunicació s’implementà 

ràpidament a Anglaterra, Alemanya, França i Itàlia. A Espanya no arribarà fins la 

dècada dels cinquanta. 

 

 La televisió va néixer a Europa com un monopoli de l’Estat i no es va 

considerar que pogués ser altre cosa que un servei públic. D’una part, l’espectre 

radioelèctric era molt limitat i qualificat, com a un bé escàs, però per l’altra, es 

considerava que havia de ser vista “nacionalment”. Històricament, i fins a finals de 

la dècada dels cinquanta es va concebre, diu Florence Toussaint, que “la legitimitat 

de la televisió pública provenia de donar un servei a la comunitat que fos universal i 

sense interrupcions”.16 Per tal motiu, afegeix que l’accés a aquesta televisió 

generalista “havia de ser gratuït i la difusió per senyal en obert”. Entre els objectius 
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 TOUSSAINT, Florence: “Historia y políticas de la televisión pública”. Dins Redes.Com,  nº 5. Pàgs. 

221-223. 
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del servei es destacava l’educació, la cultura i la informació.  

 

Una altra font de legitimat, apunta, prové de les polítiques estatals: “Es 

considera que l’Estat ha de garantir la unitat de la nació i una televisió oberta i 

gratuïta, dóna la possibilitat de fer-ho. Es garanteix així també que l'espai públic es 

preservi de la ingerència d’interessos anti-nacionals i comercials”. L’espai 

radioelèctric no es podia fragmentar i els canals havien de ser d’abast nacional. Es 

pensava en una audiència unificada, tot i que dispersa, per l’Estat-Nació.  

 

A la dècada dels vuitanta, amb la adopció progressiva i generalitzada de les 

teories econòmiques neoliberals per part dels governs europeus, es varen anar obrint 

al mercat algunes àrees de l’economia controlades per l’Estat, com la ràdio i la 

televisió. Varen sorgir els operadors privats. Així, es va arribar al panorama 

audiovisual característic de la Unió Europea, descrit com a  “sistema dual”, on 

coexisteixen el sector públic i el sector privat. Ambdós competeixen per l'audiència i 

pels ingressos.  

 

 A Alemanya la televisió assumeix des dels inicis una funció de cohesió social 

i familiar i està orientada a la classe mitja, tal i com exposa Laura Martínez.17 En 

canvi, a Gran Bretanya la televisió s’identifica amb la cultura de les classes mitges-

altes i, per això, la programació de la BBC està orientada a expandir la cultura 

nacional i monàrquica. A França, el nou mitjà va ser rebutjat per les elits 

intel·lectuals i té un caràcter populista que anirà en augment. “En la Italia de la 

posguerra, marcada por el analfabetismo y las divisiones regionales y políticas, la 

televisión nace fundamentalmente con una función de promoción cultural, 

convirtiéndose en uno de los instrumentos decisivos de la unificación lingüistica”, 

conclou Martínez. 

 

  La televisió a Europa ha tingut des de la seva aparició, una pluralitat de 

models, propiciats per la idiosincràsia política, social, econòmica i cultural de cada 
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 MARTÍNEZ, Laura (1999): “La problemática del modelo europeo de televisión”. L’article es pot 

consultar i descarregar des del següent enllaç digital: http://hdl.handle.net/10230/16788 
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Estat-Nació. “Quan s’intenta analitzar el panorama de les radiotelevisions públiques 

europees, el primer que es constata és la diversitat de models. No existeix un model 

de radiotelevisió pública europeu, sinó tants models diferents com països”, afirma 

Soledat Balaguer.18 L’autora afegeix que la “radiotelevisió pública s'ha anat 

construint, al sí de cada estat en resposta a unes necessitats, a unes costums, a una 

idiosincràsia. I allò que funciona a un lloc seria impensable en un altre (...) un país 

agrupa en una sola societat ràdio i televisió, mentre un altre constitueix una societat 

independent per cada cadena. Uns es financen a partir d'un cànon i d'altres a partir de 

la publicitat o dels pressupostos de l'estat. Per alguns països, el paper del Parlament 

és fonamental a l'hora de definir els responsables directes de les emissores i, per 

d'altres, la confiança de la societat en el seu govern com a garant primer de les 

llibertats individuals i col·lectives, fan absurd un plantejament de control 

parlamentari”.  

 

 Per tant, en el context europeu, no existeix un únic concepte de servei públic 

audiovisual. El Tractat d’Amsterdam de 1997 en el “Protocol sobre el sistema de 

radiodifusió pública dels Estats Membres” reconeix que “el sistema de radiodifusió 

pública dels estats membres està directament relacionat amb les necessitats 

democràtiques, socials i culturals de cada societat i amb la necessitat de preservar el 

pluralisme dels mitjans de comunicació”. Actualment, la funció de servei públic està 

contemplada en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), on 

s’interpreta que el terme “servei públic” al·ludeix a “servei d'interès econòmic 

general”. 

 

 El protocol d’Amsterdam també estableix que els serveis públics de 

radiodifusió s’han d’esforçar per oferir programes de qualitat, poden beneficiar-se de 

les noves tecnologies i han d’oferir una programació diversificada, fent el possible 

per guanyar audiència.  
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 BALAGUER, Soledad. (2001): “Organització de les televisions públiques europees”. Dins Quaderns 

del CAC, nº 8. Pàgs..37-43.   
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 Quant al finançament de les televisions públiques, trobam diversos models.  

Hi ha països que es financen a través d’un cànon televisiu, com Gran Bretanya, 

Alemanya i els Països Nòrdics. D’altres tenen un sistema mixt de finançament amb 

ingressos que provenen del cànon i de la publicitat.19 En canvi, França, Itàlia i 

Bèlgica tenen ingressos provinents de subvenció pública, cànon i publicitat. A 

Espanya i Portugal, però, els ingressos publicitaris estan prohibits per llei: per això, 

els operadors privats, a la resta dels països, es queixen de que les públiques rebin 

subvencions alhora que tenen ingressos publicitaris.  

 

 

2.2. Situació actual de la televisió pública a la Unió Europea. 
 

 

A Europa, el fenòmen de la globalització està contrarestat per la diversitat 

cultural i lingüística dels continguts.  La televisió pública representa menys del 15% 

dels canals existents a Europa. Actualment hi ha un milenar de canals públics, 

davant gairebé sis mil dos-cents de privats.20 Com a exemples més significatius i 

amb elements diferenciats dels distints models d'organització, exposem els següents: 

 

 El model de la televisió pública a Alemanya 

 

Les ràdios i televisions públiques alemanyes formen part de la mateixa 

estructura jurídica. La ARD s’ocupa de la ràdio i televisió i actua com a autoritat de 

regulació, mentre que la ZDF s’encarrega a només de la televisió i s’encarrega de 

l’emissora, considerada com a el segon canal. La ARD agrupa les cadenes 

televisives ARD1 i ARD3, a més de totes les emissores dels länders, les divisions 

territorials, considerades com a tercers canals. Així, a Alemanya hi ha un operador 

públic nacional (ZDF) i nou operadors públics regionals (ARD3) pels disset länders. 

Aquests canals públics operen conjuntament el canal estatal (ARD1). Els models de 
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 GARCÍA BUSTOS, José Antonio (2011): Rentabilidad social de la televisión pública. El ejemplo de 

IB3.  Grup IB3, Palma. Pàgs. 116-118. 
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 GUTIÉRREZ, R. (2014): “El Futuro de la RTV Pública”. Informe elaborat per a CCOO i la Federació 

Europea de Periodistes, el 5 novembre de 2014. 
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distribució de televisió majoritaris són el cable i el satèl·lit. Això permet que tots els 

canals regionals puguin ser vists a tots els länders.  

El 87% dels ingressos de la televisió pública alemanya provenen del cànon que 

paguen els ciutadans: la resta entra mitjançant publicitat i vendes. El Govern no 

finança els operadors públics sinó que són els ciutadans, mitjançant l’anomenada 

“quota per radiodifusió”: aquesta xifra està al voltant de disset euros mensuals per 

receptor de televisió i habitatge. A Alemanya, per llei, les cadenes públiques són 

totalment independents de l’Estat.21 Les institucions de televisió són públiques i 

independents de l’Estat, com assenyala Soledad Balaguer: tenen la forma legal d’una 

Anstalt, un ens públic que fa pagar als usuaris pels seus serveis. L’Anstalt té un 

Consell de Radiodifusió i, separat, un Consell d'Administració. L’organització 

d'aquest correspon als Länder, mentre que la federació d’aquests només s’ocupa de 

l’ordenació tècnica de les comunicacions. Els consellers no representen als grups 

que els han triat, sinó que són representants del gruix de la societat: aquests no 

poden ser membres del govern ni del parlament, ni estar relacionats amb televisió, ni 

tampoc a empreses audiovisuals.  

 

 El model de televisió pública a França 

 

Un operador públic estatal (France Télévisions) explota quatre canals nacionals i 

un canal regional pels departaments d’ultramar.  France 2 és el buc insígnia i canal 

generalista. France 3 és el canal d'informació territorial per desconnexions regionals. 

France 5 és el canal educatiu i, finalment, Arte és el canal cultural que emet per 

França i part d’Alemanya. El 64% dels seus ingressos provenen del cànon i el 34% a 

la publicitat. 

 

 

 

 

                                                           
21
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 El model de televisió pública a Itàlia 

 

Existeix un únic operador públic estatal, la RAI (RAI1, RAI2 i RAI3), el qual 

explota fins a vint canals nacionals. Un dels canals nacionals (Rai Tre) fa 

desconnexions regionals i existeix un canal regional (Rai Sander Bozen) per a les 

regions del nort d’Itàlia (Trentino-Alto Adige) amb quatre hores de programació 

diària en alemany. El 54% dels ingressos provenen del cànon i el 30% de la 

publicitat. 

 

 El model de televisió pública a Gran Bretanya. 

 

Hi ha dos operadors públics estatals: la BBC (amb els dos canals generalistes 

més emblemàtics BBC1 i BBC2 i deu canals més) i Channel 4 (privat, però amb 

obligacions de servei públic), a més de dos operadors públics regionals: S4C i BBC 

Alba. Entre les particularitats del model britànic, destaquem que Channel 4 i S4C no 

poden produir els seus propis programes, però compta amb més de tres-centes 

productores independents. També han de col·laborar i invertir en la producció de 

continguts britànics .  

 

Els operadors públics regionals tenen firmat un contracte-marc amb la BBC 

per a la producció de continguts en gaèlic per la seva emissió als canals regionals. 

La BBC opera sota el mandat de l’anomenada “carta real” que garanteix la seva 

independència del poder polític i dels interessos comercials. Un organisme 

independent, BBC Trust, supervisa la independència, el compliment de servei públic 

i la recaptació del cànon, entre d’altres funcions, com a màxima autoritat audiovisual 

de la BBC. La BBC es finança exclusivament amb el cànon per llar; Channel 4 ho fa 

amb publicitat, mentre que BBC Alba rep subvencions del Govern escocès.  
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 El model de televisió pública a Bèlgica 

 

La radiotelevisió pública a Bèlgica està dividida per comunitats 

lingüístiques.22 La RTBF, la Radiotelevisió Belga Francòfona, emet la programació 

en francès i està dirigida a la comunitat francòfona corresponents als territoris de 

Valònia i Brussel·les. És una empresa pública autònoma que se finança amb 

subvencions del govern regional való i amb publicitat: gestiona quatre canals de 

televisió i participa en la televisió internacional francòfona TV5 Monde. La Vlaamse 

Radio-en Televisieomroep (VRT) emet per la comunitat flamenca i la Belgischer 

Rundfunk (BRF) pels de parla germànica.  

 

Com hem assenyalat prèviament, la televisió pública ha anat evolucionant a 

cada un del Estats membres en funció de la seva política, de l'organització territorial 

i administrativa. Atenent a la identitat cultural i lingüística, els distints govern 

regionals han anat configurant cadenes públiques per a garantir aquestes diversitats, 

o han establert convenis i contractes amb altres operadors per poder difondre els 

seus continguts. La televisió pública regional a Alemanya i a Gran Bretanya opera 

com un únic canal  generalista per regió. A Alemanya, els Länder més petits han 

desenvolupat processos d'integració entre les televisions de les distintes regions. 

Tant a França com a Itàlia, la programació regional de la televisió pública està 

configurada per desconnexions territorials des d'un canal estatal.23 Així mateix, tant 

a Alemanya com a Gran Bretanya, els models  de programació i producció pròpia 

que s’orienten a impulsar la indústria audiovisual pròpia i independent de la regió on 

pertanyen. A Alemanya, la configuració d'un canal comú d’àmbit estatal, ARD1, 

contribueix a la vertebració cultural i informativa, així com a l'augment d'audiència.  

 

Tot i que ens referim a la situació de la televisió pública a Espanya en el 

                                                           
22

 BALAGUER, Soledad. (2001): “Organització de les televisions públiques europees”. Dins Quaderns 

del CAC, nº 8. Pàgs..37-43.   

 
23

 Informe Deloitte per a UTECA: “Análisis comparativo de la televisions regional en europa” (2011). 

Pàgs. 2-25.   
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capítol següent d'aquest treball24 de forma resumida i a modus de comparació amb 

els models europeus més significatius exposats, anotem que hi ha dotze operadors 

públics de televisió amb els seus propis recursos independents; dins d’aquest marc, 

TVE compta amb una xarxa territorial o regional poc explotada i poc independent. 

La majoria de cadenes regionals públiques de televisió compten amb una mitjana 

que va dels dos als sis canals per cada autonomia. Quant al model de programació, 

observam que tant en l’àmbit estatal com regional és similar al d’una televisió 

comercial i inclou la compra de programació aliena. A Espanya, a diferència d’altres 

països europeus, cada operador emet en exclusiva per cada regió. El sistema de 

múltiplex regionals existent afavoreix la proliferació de canals però rep audiències 

marginals. 

 

L’estudi impulsat pel sindicat Comissions Obreres sobre la televisió pública a 

Europa el 2014 exposa de forma clara que la televisió pública perd pes i influència 

per distints factors, dels quals en destaca la crisi financera i la manca de recursos 

públics, que ha reconduït d’ençà dels 2008 a una reestructuració de plantilles (el 

sindicat xifra amb més d’un 15% d'eliminació de llocs de feina i la precarització del 

treball) i privatització de canals i serveis (externalització de programació).  El model 

de finançament tradicional (cànon, publicitat, subvenció ) també se n’ha vist afectat 

pels retalls pressupostaris públics i el descens d’ingressos per publicitat. Així, hem 

assistit a una fragmentació de l’audiència, per la competència de les plataformes 

digitals d'accés a continguts (Netflix, Youtube, Google, Facebook, Twitter, etc.) i per 

la fragmentació dels dispositius (televisió, ordinador, telèfon mòbil, tableta, 

videoconsola, etc.).  Al mateix temps, a Europa assistim a una progressiva 

concentració de canals en mans d’uns quants operadors privats. Així, diu Gutiérrez, 

quinze grups privats (Mediasset, Atresmedia, PRISA, Bertelsman, Sky, etc.) 

controlen 250 canals de televisió. 

 

La televisió Grega és l'exemple més extrem de la delicada situació econòmica 

que travessen les radiotelevisions públiques. ERT va reobrir l’11 juny d'enguany, 
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 Veure el punt anterior: 1. Mapa actual de la televisió a Espanya.  
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exactament dos anys després de ser tancada fulminantment. El 2013, el primer 

ministre grec,  Andonis Samarás, va enviar la televisió pública a “negre” i varen ser 

acomiadats els prop de dos mil sis-cents treballadors. Uns mesos després, el govern 

va proveir un nou ens públic, Nerit, tot i que amb plantilla i programació reduïdes. 

La televisió pública grega ha reobert amb mil treballadors menys, són els 

treballadors de l'antiga plantilla que abans del tancament eren fixos.25  

                                                           
25

 El Mundo. 11 de juny de 2015. 
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3. Televisió Espanyola a les Illes Balears. 

TVE-Balears 

 

Abans d’introduir-nos a l’àmbit de les Illes Balears, exposem breument la 

composició actual dels canals de televisió i emissores de ràdio que fan part de la 

radiotelevisió pública de titularitat estatal.26 Televisió Espanyola és una societat 

mercantil que pertany a la Corporació RTVE27 i que, a hores d’ara, compta amb dos 

canals generalistes i cinc canals temàtics de televisió, la iTVE de mitjans interactius 

i la Radiotelevisió Digital: 

 

 

La 1. Canal generalista. És el primer canal de televisió creat a 

Espanya, l’any 1956.  Temps enrere, també es va anomenar La 

Primera i TVE-1. 

 

 

1 HD.  Emet des de desembre de 2013 La 1 en alta definició 

(HD). Les desconnexions territorials s’emeten a 1HD.  

 

 

La 2. Des de 1996, ofereix una programació generalista 

complementària a La 1, amb major presència d'espais culturals i 

d'atenció a les minories i la ciutadania.  
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 FERNÁNDEZ QUETGLES, M. Neus (2005): Història de TVE a les Balears: les emissions de 1960 A 

2004. Universitat de les Illes Balears, Espanya. Tesi Doctoral [Inèdita]. 
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 www.rtve.es. 
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Clan. Canal temàtic amb programació de ficció infantil i juvenil 

que va iniciar les seves emissions el 2005. 

 

 

Tdp (Teledeporte). Canal temàtic de competicions esportives 

minoritàries o que no són retransmeses en directe per La 1. Va 

iniciar les seves emissions el 1994. 

 

 

TdpHD. Versió en HD de Tdp. Va iniciar les seves emissions el 

2013 

 

 

24h. Canal temàtic d'informació amb una programació que 

abasta tots els gèneres periodístics. Emet des del 1997. 

 

 

Tve Internacional. Des de 1989, la senyal internacional de TVE 

emet per satèl·lit des programes de La 1, La 2 i el 24 h. 

 

La Corporació RTVE també està formada per la societat mercantil estatal de 

Ràdio Nacional d’Espanya (RNE).28 El servei públic de radiodifusió de titularitat 

estatal es va crear el 1937 i, juntament amb la Societat Estatal de TVE  i la Societat 

de Radiocadena Española, es va  integrar a l’Ens Públic de RTVE el 1980.   

A la dècada dels vuitanta, RNE absorbirà les emissores de Radiocadena 

Española, que passaren a formar part dels distints canals de RNE. A hores d’ara, la 

ràdio pública de titularitat estatal està integrada per sis cadenes de ràdio:   

                                                           
28

  http//lab.rtve.es/historia/-rne 
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Ràdio 1. Radio Nacional d'Espanya. Cadena de caire 

generalista 

 

 

Ràdio Clàssica. Cadena temàtica amb programació 

nodrida exclusivament per la música clàssica. 

 

 

 

Ràdio 3. Cadena que emet programació cultural, social i 

música alternativa 

 

 

Ràdio 4. Cadena generalista que emet a Catalunya en 

llengua catalana. 

  

Ràdio 5. Cadena d’informació contínua. 
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Ràdio Exterior d'Espanya. Cadena de servei públic de 

radiodifusió internacional. 

 

A més dels serveis centrals ubicats a Madrid, la Corporació RTVE està 

formada per una estructura territorial que integren un conjunt de centres territorials; 

aquesta xarxa abasta totes les capitals de província i, en el cas de RNE, capçaleres a 

cada capital autonòmica, així com emissores a sis ciutats que no són capitals. Per 

tant, a tot l’Estat Espanyol existeixen un total de 56 centres emissors. 

En el cas de TVE, la cadena pública estatal té presència i àmbit d’emissió al 

territori de les disset autonomies. Compta amb un centre territorial de producció 

pròpia a les capitals de catorze autonomies (manco a Madrid, on s’hi situen les 

instal·lacions centrals) i delegacions i/o unitats informatives a totes les províncies i 

arxipèlags del territori espanyol. El centre territorial de TVE de Sant Cugat del 

Vallès (Catalunya) i el de les Illes Canàries tenen les categoria de “centre de 

producció”: pel fet de que abasteixen de programació i produccions especials els 

distints canals de TVE tenen una dotació pressupostària i de mitjans tècnics / 

humans molt superior a la resta. 

Els inicis de la cobertura de Televisió Espanyola a Mallorca es remunten fins 

el 1960: poc a poc, durant aquella dècada, es completà l’emissió a la resta de 

l’arxipèlag balear. No obstant això, només es començaria a emetre programació 

pròpia en desconnexió territorial a partir de 1979. 
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3.1. Configuració històrica de TVE-Balears 

3.1.1.-Context polític, econòmic i social en el naixement de TVE-Balears.29 

La mort del general Franco, a novembre de 1975, obrí un període de profunda 

reestructuració per a l’Estat espanyol, en el que un important gruix social demanà 

pas tant al canvi polític com noves llibertats. Amb la Transició democràtica començà 

una etapa de renovació que, òbviament, afectà a l’estructura de mitjans de 

comunicació, tant públics com privats.  Alhora, els Mass Media es convertiren en 

actors d’aquest període, relatant, dia a dia, com Espanya passava d’una dictadura a 

una democràcia. La tasca informativa constituïa un referent en la defensa de la 

pluralitat de veus, de labor didàctica de les noves institucions, de sensibilitat 

cultural. El nou tram històric permeté articular per tot arreu del territori espanyol 

nous moviments polítics amb aspiracions de govern propi: és el bessó del procés 

autonòmic. 

En el cas de l’arxipèlag, s’ha de començar destacant la presentació per part de 

l’Assemblea  Popular de Mallorca d’un primer model d’avantprojecte d’estatut 

d’autonomia per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera –l’anomenat Estatut de 

Cura– a febrer de 1977, que havia estat redactat per sectors nacionalistes 

d’esquerres, amb una important presència de militants del Partit Socialista de les 

Illes (posteriorment s'anomenarà Partit Socialista de Mallorca, PSM). I que va 

comptar amb la participació del Moviment Comunista de les Illes Balears, el Partit 

del Treball d’Espanya i el Partit Socialista d’Alliberament Nacional va comptar amb 

el suport de l’Obra Cultural Balear, Unió de Pagesos, el Congrés de Cultura 

                                                           
29

 Per contextualitzar l’aparició d’aquest mitjans durant la seva etapa històrica, s’han considerat els 

següents estudis, considerats essencials per a la història recent de les Illes Balears: ALENYÀ FUSTER, 

Miquel (Coord.) “Evolució econòmica, Les Balears”, “Sa Nostra” Caixa de Balears i Banca Catalana, 

Barcelona. Des de 195 a 1983. BUADES JUAN, Josep Maria (2001): Intel·lectuals i producció cultural a 

Mallorca durant el franquisme (1969-1975). Ed. Cort. Palma.MARIMON RIUTORT, Antoni; SERRA, 

Sebastià (coord.) (1998): La transició a les Illes Balears. Simposi 25 anys Institut d’Estudis Balearics, 

Palma. PAYERAS FEMENÍAS, Miquel (Coord.) (1995): Memòria viva: Mallorca des de la mort de 

Franco fins avui (1975-1995). Ed. Grup Serra, Palma. PAYERAS FEMENÍAS, Miquel (1999): Les 

utopies esvaïdes. Crònica política de la transició democràtica a les Illes Balears, 1974-1978, Edicions 

Cort. Palma. MARIMON RIUTORT, Antoni; DURAN PASTOR, Miquel (2004): Història de les Illes 

Balears. Volum III. Edicions 62. Barcelona. SERRA BUSQUETS, Sebastià (2000). El segle XX a les 

Illes Balears: estudis i cronologia/ Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món 

contemporani. Edicions Cort. Palma. 
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Catalana i un bon grapat d’intel·lectuals nacionalistes i progressistes illencs, però 

fou rebutjada per la resta de forces polítiques de caràcter estatal. 

  El 4 de juny del mateix any, les diferents forces polítiques que es 

presentaven a les eleccions generals –totes, manco Aliança Popular (posteriorment 

designat com a Partit Popular) – signaren a Palma el Pacte Autonòmic, un acord amb 

el que es comprometien a defensar un futur estatut d’autonomia que reconegués tant 

els drets dels ciutadans de les Illes Balears com la seva identitat i a reivindicar-lo a 

les futures Corts constituents. 

  A les primeres eleccions generals democràtiques després de la 

dictadura franquista, el 15 de juny del 1977,  l'UCD va ser la força més votada a les 

Balears i disposà de la majoria absoluta a l’anomenada Assemblea de Parlamentaris, 

únic organisme d’arrel democràtica d'aleshores i de la qual foren elegits president 

Jeroni Albertí (UCD) i secretaris, Miquel Duran (UCD) i Fèlix Pons (PSOE). 

L’activitat política també es traduïa en accions al carrer: el 29 d’octubre del mateix 

any, prop de vint mil persones es manifestaven a Palma per l'autonomia.  

  Dos mesos després, el Goven Espanyol aprova el Projecte de Règim 

Transitori per a l’autonomia de les Illes Balears: fou una primera passa a favor de 

l’autogovern que culminà amb l’aprovació del contingut del Reial Decret-Llei 

18/1978, de 13 de juny, amb el que s’instaurà un règim pre-autonòmic format per 

tres Consells Insulars provisionals de Mallorca, Menorca i Eivissa i, també, un 

Consell General Interinsular, presidit per qui aleshores presidia l'Assemblea de 

Parlamentaris, Jeroni Albertí (UCD).  

Amb la declaració de la Constitució Espanyola, aprovada en el referèndum 

del 6 de desembre de 1978 i sancionada el 27 de desembre del mateix any pel rei 

Joan Carles I, s’avança en el procés autonomista. La Constitució Espanyola que 

reconeix el mateix dret administratiu a demanar l’autonomia a les nacionalitats 

històriques de l’Estat i la resta de les regions. Per les comunitats no considerades 

històriques (és a dir, que no tenien estatut reconegut i aprovat ja a la II República ) 

es varen establir dues vies d’accés per aconseguir-la: la via ràpida i amb més 
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competències (Article 151) i la via lenta (Article 143). Un cop aprovada la 

Constitució, l’1 de març de 1979 es celebraren unes altres eleccions generals que 

foren de nou àmpliament guanyades per l’UCD: els resultats foren, per Balears, de 

quatre diputats d’UCD i dos del PSOE al Congrés.  

El 1979 se celebraren també les primeres eleccions municipals democràtiques 

i preautonòmiques, que foren guanyades novament per UCD a la majoria de 

municipis de les Balears. La formació, que en un principi havia apostat per a que les 

Illes es constituïssin en comunitat autònoma per la via ràpida, va haver d’accedir a 

fer-ho per la via lenta, estret per la seva executiva estatal. El 1980 impulsà la 

“Comissió dels Onze” amb delegats de tots els partits als Consells Insulars. Aquesta 

comissió era l’encarregada de redactar l’avantprojecte d’estatut però no ho va 

aconseguir,  i va ser dissolta  per Jeroni Albertí,  l’any 1981. Entre d'altres aspectes 

bàsics, com la via d'accés o el sistema d'elecció dels diputats el futur Parlament 

Balear, va ser tema de debat la denominació de la llengua pròpia de les Balears.  En 

aquesta fase pre-autonòmica hi va haver divergències, però després els que serien els 

principals partits amb representació parlamentària, serien capaços a la primera 

legislatura d'arribar a un acord respecte de la llengua, tal i com ho reflecteix el decret 

lingüístic amb aplicació a l’ensenyament que reconeix el català com a llengua pròpia 

de les Illes Balears. I el projecte de bilingüisme aprovat el juny de 1979  per Consell 

General Interinsular. El decret entrava en vigor el 20 de setembre del mateix any, 

només dos mesos abans de començar les emissions de TVE-balears. Varen ser 

presidents de la preautonomia Jeroni Albertí Picornell (1979-92) i Francesc Tutzó 

Bennàsser (1982-1983), tots dos d’UCD.  

  La Llei Orgànica d’Armonització del Procés Autonòmic (LOAPA), 

aprovada per les Corts Generals el 30 de juliol de 1982, a partir d’un pacte d’Estat 

entre el PSOE i la UCD (consolidats com els dos partits majoritaris dins l’àmbit 

espanyol), amb la finalitat de reconduir el procés autonòmic sense necessitat de 

reformar la Constitució i ressituar-lo cap el centre polític.  

  Així, finalment, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balear, no va ser negociat 

amb el Govern Espanyol per la Comissió dels Onze, sinó que va ser el resultat de 
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l’acord entre PSOE i la UCD. I les Balears es constituïren en Comunitat autònoma 

per la via lenta de l’Article 143 de la Constitució, contràriament al parer de 

l’Assemblea de Parlamentaris i de la majoria de forces polítiques, que apostaren per 

la via ràpida de l’article 151. La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, donà pas a 

l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 1983, entrant en vigor a partir de l’1 de 

març del mateix any: aquesta data, posteriorment, seria designada de forma oficial 

com la Diada de les Illes Balears.  

El primer president autonòmic va ser Gabriel Cañellas Fons (1983-1995) 

d'Aliança Popular. Des de l’inici de la Transició, les Illes Balears havien 

experimentat nombrosos canvis a nivell social, econòmic i cultural i, sobretot, una 

acceleració del creixement absolut de la població. Es confirmà el desplomament del 

sector primari i secundari en favor del sector serveis: el desenvolupament del 

turisme de masses actua com el principal motor econòmic de l’illa, generant una 

demanda laboral suficientment alta com per seguir contribuint a l’entrada de mà 

d’obra peninsular. Pere Salvà afirma que “la demanda de mà d’obra associada a les 

necessitats de construcció, allotjaments i edificacions d'ús turístic i dels serveis al 

turisme provocà, una vegada buidats els actius agraris de les àrees rurals de les Illes, 

un flux migratori procedent d'altres regions de l’Estat espanyol. L’arribada d’aquests 

nous treballadors –especialment de les zones rurals deprimides d'Andalusia– serví 

per augmentar els nivells demogràfics de l’arxipèlag”. La població de fet de les 

Balears passa de 429.107 habitants el 1955 a 633.016 habitants el 1975, amb un 

augment del voltant del 50%.  A Palma, la població s’incrementà en un 97% , mentre 

que a Calvià, en un 250%. La població immigrada eren sobretot adults joves d’entre 

20 i 45 anys: venien per treballar però la majoria s’hi quedaren a viure. “L’arribada 

d'un nombre important de parelles formades per immigrants adults joves i, d'altre 

banda per l'augment d'enllaços entre els acabats d'arribar i la població autòctona”. 

L’augment de la nupcialitat es converteix en un factor bàsic per analitzar el 

comportament de la natalitat d'aquests anys: “En els quinquennis 1966-1970, 1970-

1975 es registren taxes brutes de natalitat que superen el denou per mil”, exposa 

Salvà. És l’anomenat “baby boom”. Aquesta arribada massiva va generar uns 
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impactes socials (sorgiment de barriades perifèriques) o culturals (integració 

lingüística) que, des d’aleshores, han estat una constant font d’estudi dins l’àmbit 

acadèmic. Un exemple significatiu el representen els estudis de Pere Antoni Salvà i 

Tomàs com El segle XX: cent anys de grans canvis a la població de les Illes Balears 

(2001). Al voltant de la demografia, el mateix autor resumeix a un article publicat 

aquell any a la revista Lluc les pautes demogràfiques immediates a la transició: “Es 

registra la disminució de la natalitat i la fecunditat (…) La secularització d’idees, la 

modificació de les mentalitats tradicionals amb relació al paper del matrimoni, la 

liberalització dels mètodes anticonceptius, la incorporació de la dona al treball fora 

de casa i el canvi del seu paper a la societat moderna”.30  

Salvà observa que durant aquest període, a més, i a retruc del canvi de model 

econòmic, “Palma es converteix en una àrea receptora d'immigració rural que 

desplaça el pes dels espais rurals de l'interior cap a la perifèria”. El mateix passa a 

Maó i Eivissa, que polaritzen els nous arribats, juntament amb les poblacions i 

nuclis costaners que van sorgint al llarg del litoral de les illes.    

Al 1979, quan varen començar les emissions de TVE-Balears, els Telediarios 

ja s’enregistraven en color, però la majoria de les llars just comptaven amb un 

receptor amb blanc i negre. Mentre, l’UHF, el segon canal de TVE, només donava 

cobertura al 16% de la població. Llavors a les Balears hi vivien 638.000 habitants i 

rebíem 3’5 milions de turistes cada any.   

Hem relatat, pas a pas, aquests anys de la nostra història més recent: el procés 

autonomista, les transformacions econòmiques i socials varen ser contats, també pas 

a pas, per TVE-Balears. 
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 Salvà, P. (2001): “El segle XX: cent anys de grans canvis a la població de les Illes Balears”. Dins 

Revista Lluc, nº 820. Pàgs. 3-6   
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3.1.2.-Marc legal audiovisual i normatiu de RTVE 

Els continguts informatius i el seu tractament a Televisió Espanyola han de 

respondre a un conjunt de normatives amb rang de llei. Per això, la Llei 4/1980, de 

10 de gener, de la qual emanà l’Estatut de la Ràdio i la Televisió, fou el marc jurídic 

que recollí i regulà la natura, la composició i la base jurídica de l’Ens Públic de 

Ràdio Televisió Espanyola fins el 2006, any en que es constituí en la Corporació 

Radiotelevisió Espanyola amb la Llei 17/2006 de 5 de juny. Aquest és el marc 

jurídic que estableix les normes per al funcionament dels mitjans públics a l’Estat 

espanyol: “El servei públic de radiodifusió i televisió s’inspira en els principis 

generals que governen tots els mitjans de comunicació social de l’Estat, com 

l’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions, separades de les opinions, 

el respecte al pluralisme, la vida privada i quants drets i deures”, reconeix la 

Constitució. 

L’Estatut de la Ràdio i la Televisió suposà una primera i importantíssima 

passa per a la creació dels futurs canals autonòmics al deixar oberta la concessió 

d’un canal de televisió de titularitat estatal gestionat des de cada Comunitat 

Autònoma. Aquest marc legal, posteriorment, s’amplià amb la Llei 46/1983 (també 

anomenada la Llei del Tercer Canal de Televisió) de 26 de desembre, amb la que es 

va satisfer la demanda d’algunes Comunitats Autònomes per tal de crear el seu propi 

canal de televisió, independent de les emissions de TVE. 

La Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal 

estableix, de nou, un marc legal renovat per a RTVE que “garantiza la 

independència, neutralitat y objectividad y que establezca estructuras organizativas y 

un modelo de financiación que les permita cumplir su tarea de servicio público con 

eficacia, calidad y reconocimiento público”. Del cos del nou text, cal destacar 

l’article segon, on es remarca el sentit del mitjà com a servei públic: “El servicio 

público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio esencial para la 

comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la 

producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con 

programaciones diversas y equilibradas para que todo tipo de público, cubriendo 
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todos los géneros y destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, 

educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y 

diversidad cultural; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, 

la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los 

grupos sociales políticos y significativos”.  

La Llei 17/2006 de 5 de juny, de la Ràdio i la Televisió de Titularitat Estatal, 

va ser modificada pel Real Decret-Llei 15/2012, de 20 d'abril, pel que es canviava el 

règim d’administració de la Corporació RTVE. L’any 2009, el Govern espanyol va 

aprovar una nova llei de finançament de la RTVE: la Llei 8/2009, de 28 d’agost. Una 

de les mesures que inclou és que la Corporació deixarà d’emetre publicitat. 

 

3.1.3.-Cronologia i procés de constitució de TVE-Balears 

Amb un considerable retard en comparació a les grans capitals europees, la 

televisió arribà a l’Espanya de Franco a mitjans de la dècada dels cinquanta, 

convertint-se en una gran innovació tecnològica capaç de copsar, poc a poc, l’oci i 

l’entreteniment d’una gran part de la seva societat. Des de Madrid –on s’havien 

muntant uns primerencs estudis al Passeig de la Havana– s’estén a Barcelona i les 

seves comarques quan, el 1959, s’instal·là un centre de producció pròpia a l’antic 

Hotel Miramar, situat a la muntanya de Montjuïc. Naixien, doncs, els Estudis 

Miramar, que van romandre actius fins el 1983. 

La televisió arribà oficialment a Mallorca el 1960, tot i que la seva recepció 

seria dificultosa fins que s’instal·lessin tres anys després una sèrie d’antenes 

repetidores de TVE a la Serra d’Alfàbia (Sóller) per tal de garantir la correcta 

recepció de senyals televisives –i radiofòniques, també– a tota l’illa. Des 

d’aleshores, tot i algunes excepcions de continguts televisius enregistrats a 

Catalunya, els telespectadors de l’arxipèlag només tingueren oportunitat de veure un 

únic model televisiu monopolitzat pel govern limitat a un primer canal de caire 

generalista. A partir de gener de 1965 es posà en marxa una segona cadena –

l’anomenada UHF– on s’hi emeteren continguts més minoritaris: un important 
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percentatge d’aquests s’enregistrava als Estudis Miramar. 

Quan a les Illes Balears succeïa algun esdeveniment important –des de la 

visita d’alguna celebritat a les múltiples edicions del Festival Internacional de la 

Canción de Mallorca, entre d’altres– TVE enviava equip tècnic i humà des de 

Madrid o Barcelona per tal de cobrir la informació. Un exemple força destacable és 

el que tingué lloc el 27 d’agost de 1964 quan Màxim Alomar, aleshores batle de 

Palma, fou entrevistat davant les càmeres de TVE en motiu dels 1.121 establiments 

hotelers en funcionament a les Illes Balears durant el boom turístic d’aquella dècada. 

És important assenyalar que Ràdio Nacional d’Espanya (RNE), fundada a 

gener de 1937, passà a quedar integrada dins l’Ens Públic de Radiotelevisió 

Espanyola el 1973. Seria a partir d’aquella dècada dels setanta quan canviàs 

lleugerament aquesta dinàmica informativa: Jaume Munar, aleshores treballador de 

l’empresa fotogràfica Laboratorio Planas, començà a col·laborar amb TVE en 

condicions gairebé precàries, enregistrant peces d’imatge en 16mm sense àudio. El 

so d’aquestes s’afegia posteriorment als Estudis o els nous Estudis de Prado del Rey 

(Madrid) fins que, l’any 1976, arribà a Palma un magnetòfon professional que 

permeté a Munar capturar imatges amb so. Aquest fet, tot i que aparentment 

insignificant, és de gran importància al marcar l’embrió i l’antecedent directe de la 

corresponsalia de TVE a les Illes Balears. 

Tot contingut que pogués generar Jaume Munar o qualsevol altre 

col·laborador regional era revisat per la Direcció General de TVE a Madrid que, tot i 

haver experimentat una notable obertura de continguts a partir de la mort de 

Francisco Franco, havia heretat del seu règim nombrosos valors culturals, socials i 

polítics que passaren a ser amplament qüestionats durant el període de la Transició 

democràtica. Tot i així, cal no perdre de perspectiva que TVE seguia tenint l’absolut 

monopoli del terreny audiovisual, just a uns moments en el que els mitjans de 

comunicació assumeixen un paper essencial a l’hora d’informar amb llibertat sobre 

un procés democràtic en plena consolidació. Així, tal i com exposa el catedràtic 

d’Història Contemporània Sebastià Serra i Busquets, aquests mitjans “seran els 

grans protagonistes de la transició, bàsicament en la tasca informativa. Cal ressaltar 
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la tasca de molts professionals de la premsa, la ràdio i la televisió en defensa de la 

pluralitat, la democràcia, amb sensibilitat social, cultural i ecològica”31. 

Durant el 1976, la corresponsalia de TVE a les Illes Balears donà una gran 

passa endavant amb la incorporació de Joan Carles Muntaner, periodista mallorquí 

format a Barcelona i aleshores redactor del diari local Baleares: Muntaner seria el 

primer professional illenc en aparèixer a TVE parlant en català, seguint el model 

dels seus companys al Principat. Tot això a un moment històric en el que, després 

d’anys de mordaces i censura, la premsa espanyola guanyava una major qualitat 

informativa gràcies a reformes que garantien llibertat informativa i d’expressió, com 

l’anomenada Llei Antilibelo d’abril de 1977 o la promulgació de la Constitució 

Espanyola el desembre de 1978. 

El procés de formació de la corresponsalia illenca s’hauria d’haver completat 

durant l’any 1978, però una important discrepància política entre Balears i Madrid 

s’encarregà d’endarrerir-lo. El que aleshores fou president del Consell General 

Interinsular, Jeroni Albertí (UCD), manifestà la seva disconformitat a que els 

continguts generats per la corresponsalia insular es realitzessin en un format 

bilingüe: això provocà un confrontament lingüístic entre partidaris entre el català i 

castellà que quedaria resolt anys després. “Aquesta postura política majoritària 

contra el bilingüisme a la televisió regional, tot i que provoqués un retard en les 

emissions, serví per a deixar la qüestió definitivament aclarida: la llengua a utilitzar 

seria la pròpia de les Illes Balears”, afirmà al respecte Joan Carles Muntaner32. 

Aquest debat es perllongà fins novembre de 1979, quan s’arribà a un acord 

sobre el futur model lingüístic: Albertí aconseguí finalment el seu objectiu, 

determinant que el model lingüístic que hauria d’adoptar TVE a les Balears seria el 

català. El 15 de novembre s’iniciaren les desconnexions exclusives per a les Balears: 

Maria Lluïsa Suau i Joan Santamaría, a les dues del migdia, varen saludar per 

primera vegada en la nostra llengua als espectadors de les Illes Balears. Redactors i 

                                                           
31 SERRA BUSQUETS, Sebastià (2001): Elements de canvi a la Mallorca del segle XX. Ed. Cort, Palma. 

Pàg. 243 
32 MUNTANER, Joan Carles (1986): “El llenguatge de la televisió a les Illes Balears: una experiència 

periodística”. Dins Palau Reial, monogràfic núm. 1. Pàg. 11. 
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càmeres treballaren conjuntament per donar forma a la primera programació pròpia 

des de Palma –primer a un local del carrer Sant Bartomeu i, després, a un altre situat 

al Passeig Mallorca– com, per exemple, va ser el noticiari en català Panorama 

Balear, posteriorment anomenat Informatiu Balear. Això forçava als seus 

responsables a enviar cada dia, a Madrid i en avió, tots aquells continguts que 

s’havien d’emetre a l’àmbit insular. 

Aquest procés rudimentari provocà nombrosos contratemps –des dels 

malentesos lingüístics a RTVE als inevitables retards dels vols– que, a vegades, 

influïren directament a l’hora d’emetre amb un cert desfàs alguna de les 

informacions locals. Per la seva part, les corresponsalies de Menorca i Eivissa 

actuaven d’idèntica forma, just a uns moments en els que Sevilla, Oviedo, Bilbao o 

València generaven abundant producció pròpia dins dels seus respectius centres 

territorials. Tot i així, cal dir que, a finals de la dècada dels setanta, la plantilla 

professional de les Balears s’anà ampliant amb l’arribada de treballadors, a més de 

la col·laboració directa de tota una sèrie de personalitats del món de la cultura local. 

Amb l’Estatut de la Ràdio i la Televisió, aprovat el 10 de gener de 1980, cada 

comunitat disposava de majors competències per desenvolupar continguts propis, tot 

i quedar sempre subordinats a la programació estatal. Així, estableix que: “Radio 

Televisión Española, a través de su organización territorial, deberá elaborar una 

propuesta de programación específica de radio y televisión que será emitida en el 

ámbito territorial de la nacionalidad o región que corresponda, salvaguardando el 

porcentaje y distribución de las horas establecidas para la programación nacional 

que el Gobierno fijará anualmente a propuesta conjunta del Consejo de 

Administración y del Director general de RTVE”. En aquesta proposta, també ha de 

ser elevada prèviament al Consell Assessor33:“El Delegado territorial, previa 

audiencia del Consejo Asesor de la Comunidad Autónoma, elevará al Director 

General de RTVE una propuesta anual sobre la programación y el horario de 

emisión en el ámbito territorial correspondiente. El Director general de RTVE, junto 
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 Llei 6/1984, de 15 de novembre, de Creació del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola a les 

Illes Balears. 
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con su informe, someterá la propuesta al Consejo de Administración de RTVE”.34  

Alhora, com hem exposat en apartats anteriors, les nacionalitats històriques 

desenvolupen al marge de TVE els seus propis canals autonòmics, essent els seus 

primers exemples destacats Euskal Telebista al País Basc o TV3 a Catalunya.  Les 

limitacions tècniques i econòmiques, afegides a la manca d’un model audiovisual 

prou definit, privaren a l’arxipèlag balear de la seva pròpia televisió pública, tot i 

que TVE-Balears passà a tenir el seu propi centre territorial en ple procés 

autonòmic: “No ha d’estranyar que el Centre de TVE a les Balears fos una 

conseqüència directa de la Constitució i del desenvolupament de l’Estat de les 

Autonomies i que arrelés tan aviat en la nostra societat”, afirma la seva futura 

directora, Gina Garcías Sansaloni, al pròleg del volum TVE-Balears: 25 anys. 

Sebastià Verd, al mateix volum, escrigué la següent afirmació: “No és estrany que el 

naixement del Centre Territorial de les Illes Balears s’envoltés de múltiples 

interessos. Per no haver-hi, no hi havia ni Estatut d’Autonomia.  

La pre-autonomia de les Illes Balears anava molt endarrerida respecte de la 

de nacionalitats històriques com Catalunya, que pitjaven l’accelerador de les 

reformes. Per això, l’Informatiu Balear –el primer embrió del Centre Territorial– va 

ser, sobretot, una escissió de la programació en català que des de Sant Cugat, a 

Barcelona, s’emetia per a Catalunya i les Illes Balears”35. Podem imaginar l’impacte 

que va causar veure els nostres primers polítics en la pantalla, en acció? Aquest era 

un fet força significatiu per a un conjunt de generacions nascudes després de la 

Guerra Civil perquè, fins aleshores, només havien sortit a la televisió polítics lligats 

al règim de Franco. Amb l’aparició de TVE-Balears, s’incidia en la recuperació de la 

cultura i les senyes d’identitat pròpies, tal i com exposa Neus Fernández: 

“El 21 d’octubre de 1980 es va signar el conveni entre el Consell general 

Interinsular i la direcció general de RTVE per a la instal·lació d’un centre regional 

de TVE a les Balears. La solució passava, doncs, perquè les Balears assumissin 

part de la inversió inicial, mitjançant diverses fórmules. L’aportació havia de ser un 
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 Ley 4/1980 del Estatuto de Radio y Televisión. Sección 6 De la organización territorial de RTVE. 
35 VVAA (2004): TVE-Balears, 25 anys. Ed. Centre Territorial de Balears, Palma. Pàg. 18. 
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edifici on instal·lar el centre regional. Poc abans, Adolfo Suárez i Jeroni Albertí es 

varen reunir a Formentor per parlar sobre l’autonomia balear”.
36

  

El Centre Territorial de TVE-Balears, per tant, és una de les principals 

conseqüències indirectes que provocà l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 

aprovat el 25 de febrer de 1983. A desembre del mateix any, amb el manacorí Antoni 

Jaume com a primer director, s’inaugurà el Centre Territorial a un edifici situat al 

tram final del carrer General Riera: el canvi a la nova infraestructura –just un únic 

plató amb dues càmeres, un control de realització i un estudi de muntatge de vídeo– 

coincidí amb un notable increment de la seva plantilla professional, tot i que en 

absolut comparable a altres centres territorials de la Península. Mostra d’això és que, 

aleshores, el Centre Territorial comptés únicament amb quatre equips de filmació, 

tres dels quals eren a Mallorca. Menorca gaudia del quart, quedant-hi fora les 

Pitiüses, on la recepció de TVE-Balears encara no era gaire bona. També es va dotar 

al Centre Territorial d’una unitat mòbil que, durant els seus primers anys, s’emprà 

molt poc per la seva complexa posada en marxa. 

La manca de recursos tècnics i econòmics, sumada als límits de les 

infraestructures existents, impossibilità ampliar la programació pròpia: “El plató no 

permet fer dues feines al mateix lloc i per això és precari. Tant que, moltes vegades, 

es fan enregistraments a l’exterior del local, tant per necessitat imperiosa com per no 

repetir els enquadraments”, es denunciava a l’informe tècnic que realitzà el Consell 

Assessor del Centre Territorial de TVE-Balears, l’any 1985. Aquell any, sumant els 

diferents càrrecs (directiva, redactors, realitzadors, presentadors, etc.) observam com 

la plantilla del Centre Territorial havia augmentat fins una cinquantena de persones. 

A finals de la dècada dels vuitanta, aquest número s’havia elevat fins superar la 

seixantena. 

Les precarietats tècniques, econòmiques i humanes dels primers anys 

obligaren a TVE-Balears a optimitzar els pocs recursos existents. En aquest sentit, 

                                                           
 
36

 FERNÁNDEZ QUETGLES, M. Neus (2012): “Aproximació a la trancisió a través de la història de 

TVE-Balears”. Dins Temps de Comunicar. Revista digital editada pel Centre d'Estudis Superiors Alberta 
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una de les demandes habituals del grup parlamentari nacionalista PSM va ser exigir, 

tant al Govern de les Illes Balears com a l’Ens Públic de RTVE, majors mitjans i 

esforços per incrementar la producció pròpia, al mateix ritme que ho podien fer 

altres comunitats autònomes. La Direcció General de TVE, en aquest sentit, no va 

donar una resposta concreta a les peticions i demandes de l’arxipèlag per tal 

d’ampliar i consolidar aquest tipus de programació. El fet de no existir cap acord o 

conveni entre RTVE i el Govern de les Illes Balears, a diferència d’altres regions, 

quedà reflectit al títol de l’article que el periodista Lluís Vergés publicà a gener de 

1986 a Diario Insular Menorca: “Desinterés de TVE para ampliar su programación 

con los espacios elaboradors desde la Comunidad Autónoma”.Tot i que una mica 

posteriors, també cal destacar les revelacions que feia Joan Carles Muntaner a la 

revista El Mirall, l’any 1989: 

“Estam funcionant, no diré en precari, però sí amb el material just per fer la hora i 

mitja de programació que fem cada dia. No és ni molt ni poc. Nosaltres voldríem 

tenir més, voldríem fer fins i tot programes més amplis i cobrir altres horaris de 

més audiència, però, en aquest sentit, a TVE es va creixent molt poc a poc, sobretot 

als centres territorials. Els mitjans, com dic, no són dolents. Ara mateix tenim 

quatre equips mòbils de càmeres i ajudants a Mallorca, un a Menorca i un a 

Eivissa, que són els que ens proporcionen imatges, més quatre o cinc 

col·laboradors a la Part Forana, que no són plantilla de televisió, sinó corresponsals 

nostres, que també ens envien imatges quan n’hi ha (...) Està prevista una 

modernització de tot aquest material per enguany i transformar-ho tot en Betacam, 

que és un sistema més modern de presa d’imatges i d’edició amb càmeres més 

lleugeres i una definició d’imatge encara més bona”
37

. 

El 1987 suposa una dada significativa dins la configuració històrica de TVE-

Balears. La proliferació de noves cadenes autonòmiques i de tot un seguit d’antenes 

via satèl·lit obligà RTVE a emprendre un remodelatge dels seus centres territorials, 

invertir-hi majors dotacions pressupostàries. L’objectiu estava prou definit: fer front 

a aquella creixent competència. Això es traduí en un bot qualitatiu de la programació 

pròpia, tot i que aquell seria el darrer any en el que els continguts generats per TVE-
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de TV a les Balears”. Dins El Mirall, núm.29, Palma. Pàgs. 15-16. 
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Balears s’emetrien en la seva totalitat per la primera cadena, amb excepció de 

l’Informatiu Balear, consolidat aleshores com la punta de llança de la producció 

insular. Malgrat el bot a TVE2 –posteriorment anomenada La 2– els continguts 

generats des de Mallorca aconseguien que, per primera vegada, quedés reflectida en 

llengua pròpia la realitat social, cultural i política de les Illes Balears. 

També és important destacar que, aquell mateix 1987, es tanca una primera etapa 

dins la Unitat Informativa de TVE-Balears a Menorca: Miguel Ángel Limón, 

redactor des de 1984, cursa la baixa voluntària i s’afegeix un segon càmera (Enric 

Taltavull), que complementà la seva tasca amb la de Gonzalo Moll. Pel que respecta 

a les Pitiüses, el 1989 s’obre la corresponsalia d’Eivissa, encarregada també de 

cobrir informativament l’illa de Formentera. Maria Ribes, fins el 1991 –any en que 

fou substituïda per Joan Cerdà– va ser la seva primera redactora; Ignasi Hurtado, per 

la seva part, es convertí en el primer càmera de la Unitat Informativa de les Pitiüses. 

La posada en marxa de les Unitats Informatives de TVE-Balears de Menorca i 

Pitiüses durant la segona meitat dels anys vuitanta serví per generar continguts –

generalment dues peces per dia i una mitjana de 44/60 al mes– tant per TVE com 

RNE i l’agència EFE. 

Els anys noranta, en perspectiva, marquen una època de major competència 

respecte a les noves televisions privades (Antena 3 i Tele5, principalment): es donà 

pas a un període de retalls que, en alguns casos, forçaren la reposició de programes 

antics, ja desapareguts de la graella insular. Es suprimeix temporalment l’edició 

vespertina de l’Informatiu Balear, que temps després es tornà a emetre al primer 

canal de TVE. Aquesta situació dins l’àmbit televisiu suposà, segons diferents 

agrupacions polítiques de l’arxipèlag, un clar retrocés tant en matèria informativa 

com de normalització lingüística. 

Malgrat els diferents intents d’acord entre el Govern de les Illes Balears i la 

Direcció General de RTVE en motiu d’un possible cofinançament de programes 

propis, a partir de 1992 es detecta una davallada clara de les produccions pròpies 

fins arribar a 1993, any en el que desapareixen tots els programes de producció 

pròpia de caràcter no informatiu: l’Informatiu Balear es manté com un espai de 
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mitja hora diària, de dilluns a divendres. A la segona cadena es continua emetent 

l’espai Magatzem en totes les seves vessants informatives: Magatzem esport 

(dilluns), Magatzem pobles (dimarts), Magatzem Report (dimecres), Magatzem 

conversa (dijous) i, finalment, Magatzem pagès (divendres).  

Macià Garcies, membre de PSM i aleshores president del Consell Assessor de 

RTVE-Balears afirmava el següent: “Des de la nostra perspectiva, qualsevol pèrdua 

de programació és negativa, qualsevol quart de programació, sobretot en una 

Comunitat Autònoma, on la televisió feta, o produïda, des de la nostra realitat i en la 

nostra llengua és un fet tan minoritari quan a producció, tan reduït, cosa que no 

satisfà les aspiracions –jo crec– de la majoria de la població i, per tant, de les forces 

polítiques que la representen”38. A aquesta situació s’hi afegeixen els primers 

acomiadaments dins la plantilla de TVE-Balears, que passava de 62 a 54 

treballadors. 

Al ser qualificades d’insuficients, hi hagué una clara lluita entre 1993 i 1994 

per tal d’ampliar les emissions de programació pròpia: el Consell Assessor de 

RTVE-Balears, amb els vots favorables de PSIB-PSOE, PSM i Unió Mallorquina 

demanà una solució negociada entre el Govern de les Illes Balears i la Direcció 

General de RTVE per poder desenvolupar una programació televisiva que, de forma 

estable i amb perspectives de futur, informés als ciutadans de Mallorca, Menorca, 

Eivissa i Formentera de la seva realitat social, política i cultural. A més, es posà 

damunt la taula proposta de la construcció d’un nou Centre Territorial –amb 

previsions d’estar plenament actiu per a la Universíada 1999– que, finalment, no es 

pogué dur a terme. 

El 1995 es milloren les retransmissions en directe amb Menorca, Eivissa i 

Formentera gràcies a la instal·lació de nous enllaços de senyal: així, des d’aquell 

any, s’aconsegueix la correcta recepció de les emissions de TVE-Balears en el 100% 

del territori insular. L’any següent s’aconseguirien nous avanços: el que aleshores 

era president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Cristòfol Soler, dóna el 

                                                           
38 D.S.COMIS.INST. I GRALS: Núm. 17/20 d'octubre de 1994. ESCRIT RGE núm. 2662/94, debat de la 

memòria anual de l'any 1993 del Consell Assessor de Ràdio i Televisió a les Illes Balears. 
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seu suport a la proposta d’ampliar la programació de TVE-Balears en llengua 

catalana. Per altra banda, i per primera vegada, també es va passar a emetre 

l’Informatiu Balear els dissabtes i diumenges. 

La presidència de Cristòfol Soler, des d’agost de 1995 fins juny de 1996, 

marcà un període de major diàleg i enteniment entre Govern i oposició, la qual cosa 

va permetre que pràcticament es triplicàssin les emissions de continguts referents a 

Menorca, Eivissa i Formentera. D’altra banda, cal assenyalar que un dels principals 

fracassos d’aquest període va ser impulsar i fomentar més corresponsalies a la Part 

Forana que, tot i presentar-se esborranys i valoracions positives al Consell de 

Mallorca, no arribaren ni a concretar-se ni a posar-se en marxa. 

La Universíada 1999 se celebrà a Mallorca sense que TVE-Balears canviàs 

d’emplaçament, tot i que la resta de Consells Assessors de RTVE a la resta de l’Estat 

havien sol·licitat de forma unànime la necessitat de construir un nou centre 

territorial per a l’arxipèlag. No obstant això, la situació econòmica de RTVE era 

especialment negativa al sumar durant la direcció de Fernando López Amor un deute 

al voltant dels 765.000 milions de les antigues pessetes.  

S’hauria d’esperar a gener de l’any 1998 quan Jaume Matas, president del 

Govern de les Illes Balears, signàs un primer conveni amb la Direcció General de 

RTVE per tal de renovar tecnològicament el Centre Territorial sense que, per això, 

es plantejàs la construcció d’una nova seu. Aquest acord, vigent per cinc anys, 

permetia a les Balears convertir-se en el primer centre territorial que augmentés en 

dues hores la seva programació diària: a canvi d’això, el Govern Autonòmic es 

comprometia a abonar a RTVE 250 milions de pessetes anuals. Així, a partir de març 

de 1998, s’allargà l’Informatiu Balear mitja hora, amb un altre afegitó de mitja hora 

aproximada dedicat als esports (dilluns i divendres) i a la cultura i societat (dimarts, 

dimecres i dijous). A més, s’arribà a un altre acord econòmic en el que el Govern 

Autonòmic, fins el 2002, subvencionà una finestra de programació territorial que 

permeté a les corresponsalies de Menorca i les Pitiüses augmentar el volum de 

continguts, participant a programes, festivals o esdeveniments esportius de tota 

casta. 
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L’acord canvià quan Francesc Antich (PSIB-PSOE) accedí a la presidència de 

la Comunitat Autònoma: el dirigent pactà amb el nou Director General de RTVE, 

Pío Cabanillas Alonso, un nou acord amb el qual només lliuraven 200 milions 

anuals. D’aquesta època daten nous programes propis com Illes Balears de ben 

aprop, Tràstic Magazine, Report, Al Trot, Camina caminarás... Anys enrere, Macià 

Garcies ja havia anunciat que, tot i no ser una televisió autonòmica, “un acord 

institucional entre el Govern Balear i la Direcció General de RTVE podria tenir 

resultats molt positius per tal de millorar i incrementar l’activitat i la programació de 

TVE a les Balears”39. 

L’any 2000, el Govern de Francesc Antich anuncià que no renovaria el seu 

conveni amb RTVE tant pels alts costos anuals com per l’ incompliment per part de 

Madrid de no respectar els horaris de programació regional: el Consell Assessor de 

RTVE-Balears denuncià que, només a gener d’aquell any, s’havien incomplert un 

47% de les hores pactades: “El problema, segons addueix el Govern, és que al mes 

de novembre la supressió de la programació de Balears ja arribava a les 123 hores. 

«Per a TVE són més importants els compromisos dels seus anunciants i altres acords 

que garantir una programació específica per a Balears», explicaven fonts del Govern 

per justificar l’anul·lació de la subvenció de 200 milions. De totes maneres, 

l’Executiu balear vol que l’Ens públic mantingui i ampliï la programació de TVE a 

les Balears, però manté que ha de ser l’Ens públic el que pagui els costos. I és que el 

Govern no està disposat a contribuir a pal·liar el dèficit públic de la cadena 

estatal”40.  

La conseqüència directa és que durant el govern del Pacte de Progrés no hi 

tornà a haver cap conveni general o acord similar amb la Direcció General de RTVE. 

La decisió provocà un fort xoc entre els dos partits majoritaris a les Illes Balears: 

“La intención del Govern de romper el convenio con el centro territorial de 

Televisión Española en las islas  provocó fuertes enfrentamientos y duros cruces de 

acusaciones entre representantes del Partido Popular y el PSOE en Madrid, donde 
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 Garcies, Macià: “15 anys de TVE a les Balears mirant cap el futur”, a Lluc,núm. 783, 1994. 
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 Revista Q, 14/27 de desembre de 2000. 
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ayer se celebró la comisión de control del ente público por parte del Congreso. 

Mientras, la diputada popular Rosa Estarás acusaba a los socialistas de intentar 

romper de forma “unilateral” el convenio con TVE para favorecer “al grupo Prisa”, 

el portavoz del PSOE, Máximo Díaz-Cano, denunciaba “la manipulación 

informativa absoluta y vergonzosa” por parte del PP en Balears. De hecho, Estarás 

no dudó en señalar que el trasfondo de la ruptura del convenio con TVE, que 

finalmente será renegociado en base a productos concretos y no sobre la 

programación completa, es que el PSOE “prefiere negar el dinero y darlo a 

productoras del grupo Prisa”. Por su parte, Díaz-Cano recordó las “vergonzosas 

apariciones gratuitas de miembros del PP” en TVE-Balears y señaló que la 

intervención de romper el convenio venía motivada “porque se hurtaron a los 

ciudadanos de las islas 123 horas de emisión”. El director general de 

Comunicación del Govern, Jordi Bayona, insistió en que el viernes el Govern 

decidió “de forma conjunta” reconocer los incumplimientos del convenio con la 

cadena pública, mientras que exigió a Estarás que aporte “pruebas de que se ha 

dado una sola peseta al Grupo Prisa”. Además, durante la comisión de Control, 

Javier González Ferrari, director general del ente público, expresó su “sorpresa” 

ante la decisión del Govern de querer rescindir el convenio con TVE, puesto que 

justificó los incumplimientos de horarios de emisión regional apuntando a los 

Juegos Olímpicos como principal culpable. Bayona señaló a este respecto que 

dichas afirmaciones son “falsas”, puesto que la duración de dicho evento deportivo 

apenas supera las dos semanas, “por lo que solo se podrían haber suprimido 20 

horas de emisión regional, cuando los incumplimientos ya alcanzaban en 

noviembre las 123 horas”. Cabe recordar que el convenio contempla un máximo de 

50 horas de supresión de la programación local por “ciertos eventos”. Bayona 

calificó las palabras de Ferrari de “falacia demostrable”
41

. 

De forma paral·lela, el Consell Assessor de RTVE a les Balears demanà que 

no es trenquessin les relacions entre el Govern balear i la Direcció General de la 

cadena, negociant, si era precís, un nou conveni: “En concreto, el Consejo apuesta 

por establecer “un control democrático de la programación de TVE en Baleares, con 

participación de la redacción en los contenidos mediante un Consejo de Redacción 

con ayuda del propio Consejo Asesor”, según se explica en una nota difundida hoy 
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por esta entidad”42 

La retirada de subvencions del Govern balear al Centre Territorial creà 

divisions dins el Pacte de Progrés, format per PSOE, PSM i Esquerra  Unida / Els 

Verds: segons el PSM, l’Executiu autonòmic cometé un greu error al posar “en perill 

una de les poques vies de foment i difusió de la llengua catalana per part dels 

mitjans de comunicació”. No obstant això, un dels moments més dificultosos pels 

quals passaria TVE-Balears arribà a mitjans de la dècada, a uns moments en el que 

el Centre Territorial estava format per una plantilla de 61 treballadors. 

El 27 de febrer de 2006 es reuniren a Madrid els directius de RTVE amb els 

responsables de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), aleshores 

presidida per Enrique Martínez Robles, per posar fi al dèficit acumulat per l’empresa 

pública durant els darrers anys: l’objectiu principal era realitzar una nova dimensió i 

distribució territorial de la cadena pública mitjançant el Pla de Sanejament i Futur, 

una eina amb la qual aconseguir una empresa econòmicament solvent, eficaç 

socialment i que garantís la prestació de serveis públics de ràdio i televisió fins 

convertir-se en un mitjà de referència.  

La primera decisió, doncs, fou un retall del 70% de la programació dels 

centres territorials. Així, a partir de l’1 de gener de 2007, TVE-Balears passaria de 

tenir hora i mitja de producció a només mitja hora diària per emetre, de dilluns a 

divendres, l’Informatiu Balear. Es suprimia, doncs, la programació de TVE-Balears 

que s’emetia per La 2 a partir de les 14:30 h. i la segona edició de l’Informatiu 

Balear, emès per la mateixa cadena a les 20:30 h. 

Aquesta mesura, establerta dins del Pla de Viabilitat establert per la 

Corporació RTVE com la SEPI, implicava l’acomiadament automàtic de varis dels 

seus treballadors i la jubilació anticipada (pre-jubilacions i baixes incentivades) dels 

periodistes, càmeres, realitzadors o tècnics majors de 52 anys. La Secció Sindical 

del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) considerà del tot injust que els 

Centres Territorials de TVE fossin els més perjudicats dins la posada en marxa del 
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Pla de Viabilitat: “El que és segur és que no som nosaltres els culpables del dèficit 

de l’empresa. Qualsevol que conegui el nostre centre de treball que ocupem des de 

fa vint anys i els locals de Menorca i d’Eivissa, podrà comprovar que no s’hi ha 

invertit ni una pesseta en el seu manteniment i que són obsolets i vells”.  

Des de la revista Punt, el butlletí del Sindicat de Periodistes de les Illes 

Balears, s’assegurava que “la SEPI vol reduir el nostre Centre a la mínima expressió 

(...) Defensem els nostres llocs de feina, però no només això. Defensem un mitjà de 

comunicació que ha fet història a Balears i que ocupa un lloc destacat a la societat 

illenca”43. Per la seva part, el sindicat UGT qualificà la mesura com “un atac molt 

greu” al servei públic, culpant als centres territorials de la gestió feta per RTVE 

durant els darrers anys.44 

El Pla de Sanejament proposat per RTVE i la SEPI també suposava una la 

reducció d’un 40% de la plantilla del mitjà, suposant la pèrdua de 3.133 llocs de 

treball. Això provocà importants mobilitzacions com, per exemple, la vaga de 24 

hores que tingué lloc el 5 d’abril de 2006, i que a TVE-Balears fou seguida per un 

90% de la seva plantilla. Manuel Pelarda, secretari d’UGT, al capdavant d’aquelles 

protestes, criticà amb duresa la política de retalls i acomiadaments: “Si queremos 

una radiotelevisión pública y de calidad, no puede haber constantes recortes (...) ni la 

dinámica que pretende recortar los derechos de los trabajadores de RTVE”. Altres 

sindicats, com CCOO, APLI o USO, donaren el seu suport als treballadors del mitjà. 

També és important destacar la manifestació celebrada el 13 de maig del mateix any 

a Ses Voltes (Palma) en defensa de TVE-Balears. 

Per la seva part, la Direcció General de RTVE defensava que les noves 

mesures no posaven en perill l’estructura formada per setze centres territorials 

encarregats de garantir la cobertura informativa total de l’Estat espanyol. La seva 

màxima responsable, Carmen Caffarel, desmentí l’acusació de que el Pla de 

Sanejament amagava un possible desmantellament infraestructural de la cadena: 
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“Esta suposición no se sostiene. El proceso de reforma emprendido, tanto a través 

de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, como el Plan de 

Saneamiento y Futuro, garantiza plenamente la actividad de RTVE y su presencia 

en todas las comunidades autónomas. En contra de lo que se ha dicho, no se cierra 

nada sustancial: siguen todas las cadenas de RNE y de TVE, no desaparece ningún 

centro ni emisora territorial (...) No hay desmantelamiento, sino todo lo contrario 

(...) RTVE está inmersa en un plan que intenta buscar las mejores soluciones 

posibles para los trabajadores. El criterio de edad de las prejubilaciones es siempre 

discutible pero, a su vez, es uno der los pocos que pueden medirse 

objetivamente”
45

. 

En una altra ocasió, Caffarel aprofitaria per afirmar que “la vertebración 

territorial no depende de las desconexiones con las Comunidades Autónomas”, 

rebutjant que els centres territorials es convertissin en “mini-televisiones 

autonómicas”, tot i reconèixer que contribuïen d’una forma important en la cohesió 

territorial de RTVE:  

“Su carácter vertebrador vendrá determinado por su capacidad para posibilitar que 

las noticias y la realidad de cada región sea vista y conocida por el conjunto de 

España, no convirtiéndonos en mini-televisiones económicas, lo que, en ningún 

caso, implicará el desmantelamiento de la estructura territorial”.
46 

Aquestes manifestacions de Carmen Caffarel, on exposava que la principal 

funció dels Centres Territorials era proveir d'informacions i continguts a l’emissió 

estatal i no ser televisions autonòmiques, quedaven paleses en la Llei 17/2006 de la 

Ràdio i la Televisió de titularitat Estatal on s’exposa que “la Corporación RTVE 

contará con la estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación de 

sus funciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad 

estatal, contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial, atendiendo al hecho 

insular y las condiciones de las regiones ultraperiféricas”.47 
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A setembre de 2006, TVE-Balears confirmava la suspensió de la programació 

vespertina emesa per La 2, amb excepció del programa Parlant en plata, un 

programa de frases i refranys locals presentat pel professor Grimalt. La directora del 

Centre Territorial de les Illes Balears, Gina Garcies, assegurà que, malgrat aquesta 

nova situació, s’intensificaria el paper de l’arxipèlag dins del conjunt d’Espanya i 

amb el món amb la divulgació de la imatge de les Illes Balears a programes de 

difusió nacional com Natural, Europa, América en España o Agrosfera. 

També és important destacar que, des de l’any 2007, la corresponsalia de 

Menorca i d’Eivissa no té redactor al no haver-hi candidats a optar a la plaça 

disponible. Això va fer que, entre 2008 i 2010, s’enviés un pic per setmana a dos 

redactors des del Centre Territorial de TVE-Balears de Palma: no obstant això, des 

de 2010 només es desplaça personal en el cas d’esdeveniments importants. Des 

d’aleshores, les Unitats Informatives de Menorca i Pitiüses aporten una mitjana de 

15/18 peces mensuals: una xifra considerable si tenim present que s’emeten un total 

de 22 edicions de l’Informatiu Balear cada mes. 

Com exposarem més endavant, el 2012 marcà un punt d’inflexió en la història 

del Centre Territorial de TVE a les Illes Balears, amb l’inici de la unificació de les 

seus de TVE i RNE per arribar a la convergència i redacció integral digitalitzada. 

Hores d’ara, el nou centre territorial s'està habilitant a la seu de RNE del carrer 

Aragó de Palma. 

 

3.1.4.-Localització i àmbit d’emissió de TVE-Balears. 

El Centre Territorial de TVE-Balears es troba situat al número 113 del carrer 

General Riera, de Palma, al mateix indret on es va instal·lar el 1983. Des del 2012 hi 

ha la previsió de traslladar la seu al segon pis del número 26 del carrer Aragó, 

ubicació de l’actual seu de RNE, projecte que agafarà forma durant els propers anys. 

 RTVE-Balears disposa d’una Unitat Informativa a Menorca i una altre a Eivissa. 

Emet en desconnexions territorials de Televisió Espanyola des del 15 de novembre 
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de 1979, per l'àmbit geogràfic de les Illes Balears. 

 

3.2. Model audiovisual de RTVE 

El model audiovisual de RTVE abasta el conjunt de l’Estat, tant per l’àmbit 

d'emissió com empresarial, perquè té presència a totes les Comunitats Autònomes i, 

també, a Ceuta i Melilla. El Centres Territorials de RTVE fan part de l’estructura 

interna de la Corporació, com abans havien format part de l’Ens: per això, mantenint 

les desconnexions d’emissió autonòmiques i la producció pròpia, els Centres 

Territorials suposen un dels fets diferencials de la ràdio televisió pública estatal 

respecte dels altres operadors de ràdio i  televisió que emeten a Espanya.   

 

3.2.1.Estructura interna de RTVE 

 Com s’ha exposat a l’inici del capítol, la Corporació RTVE és una societat 

mercantil que disposa de dues filials encarregades de la prestació directe del Servei 

públic: la Societat Mercantil Estatal Televisió Espanyola (en l’àmbit dels serveis de 

televisió, connectats i interactius) i la Societat Mercantil Estatal de Ràdio Nacional 

d’Espanya (a l’àmbit dels serves de ràdio, connectats i interactius). L’organització i 

l’estructura interna està formada per diferents òrgans que regulen el seu correcte 

funcionament. 

 

3.2.1.1.-La Presidència i el Consell d'Administració 

  Al capdavant dels diferents òrgans s’hi troba el president que, amb caràcter 

permanent –sis anys no renovables comptats des del dia del nomenament– té les 

funcions d’administració i representació del mitjà públic, tot i que actuant sota la 

vigilància del Consell d’Administració. És a aquest darrer organisme al qual li 

correspon la regulació i el govern de la Corporació RTVE, que desenvolupa les 

seves funcions de direcció executiva mitjançant la figura del seu president. 
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El Consell d’Administració de la Corporació RTVE és el responsable del 

compliment de tota una sèrie d’objectius i principis generals fixats dins la mateixa 

Llei de la Ràdio i Televisió de Titularitat Estatal. Aquests abasten des de la 

representació i administració de la mateixa Corporació a supervisar la labor de la 

direcció de les seves societats filials: de complir –i fer complir, de fet– els acords i 

resolucions de l’autoritat audiovisual a conferir i revocar poders dins la seva 

estructura. “Todos ellos –especifica l’Article 10 de la Llei 17/2006– personas físicas 

con suficiente cualificación y experiencia profesional, procurando la paridad entre 

hombres y mujeres en su composición (...) estarán sujetos al régimen de 

incompatibilidades de los altos cargos de la Alta Administración del Estado (...) y no 

podrán tener intereses directos o indirectos en las empresa audiovisuales, 

discográficas, de cine, de video, de prensa, de publicidad, de informática, de 

telecomunicaciones, de servicios de sociedad o de información o de cualquier otro 

tipo de entidades relacionadas con el suministro, dotación de material programas a la 

Corporación RTVE y sus filiales. (...) Asimismo, ajustaran su actuación a principios 

de legalidad, objetividad y buen gobierno”. Els seus membres són elegits per les 

Corts Generals  “cuatro por el Senado y ocho por el Congreso de los Diputados entre 

personas de reconocida cualificación y experiencia profesional. Su elección requiere 

una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente”. La Llei també estableix 

que el seu mandat durarà sis anys i que es renovarà parcialment per meitats, cada 

tres anys. 

Sis anys després d’aprovar la llei de Ràdio i Televisió de Titularitat Estatal, el 

Govern d’Espanya  hi va fer modificacions que en canviaven el règim 

d’Administració. El nombre dels membres que feien part del Consell 

d'Administració es va reduir de dotze a nou. També es va eliminar la seva dedicació 

exclusiva48, una modificació que va servir també per a canviar el procediment per 

elegir el president de la Corporació. La llei, aprovada durant el govern del socialista 

José Luís Rodríguez Zapatero, especificava que a l’hora d’escollir el president de la 

Corporació RTVE, es necessitava una majoria de dos terços de la cambra baixa: “El 
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Congreso de los Diputados designará, de entre los doce consejeros electos, al que 

desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo. Tal 

designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara". Amb la qual cosa, 

es requeria que el candidat fos una persona consensuada pels dos partits majoritaris 

(PP i PSOE) a les Corts Generals, tot i que la llei especificava que si no s’aconseguia 

el quorum desitjat, dos mesos després de la votació, el president i el consell 

d'Administració podien ser triats per majoria absoluta: “En la primera designación 

de los consejeros y del presidente de la Corporación RTVE, si transcurridos dos 

meses desde la primera votación en cada Cámara no se alcanzare la mayoría que 

prevén los artículos 11.3 y 11.4, el Congreso podrá designar por mayoría absoluta a 

los doce consejeros y al presidente”. Amb la modificació si el candidat no reunia 

aquesta majoria, vint-i-quatre hores després de la votació podia ser elegit en segona 

volta per majoria absoluta. Amb la qual cosa, bastaven els vots dels diputats del 

Grup Popular per triar el màxim responsable de la Corporació de RTVE, formació 

que tenia la majoria absoluta al Congrés dels Diputats des de les Eleccions Generals 

del 2011.  

El Govern va justificar el nou sistema de designació del Consell 

d'Administració  la presidència de la Corporació RTVE per la situació “de bloqueig” 

en què es trobava RTVE, com s’exposa en les Disposicions Generals del Real 

Decret:  

“El actual Consejo de Administración de la Corporación RTVE fue nombrado en 

enero de 2007. Tras la renuncia del primer Presidente, fue designado un sustituto 

en noviembre de 2009 quien presentó su dimisión en julio de 2011. Posteriormente, 

dos consejeros han renunciado a su cargo. Como consecuencia de los citados 

acontecimientos, en la actualidad el Consejo de Administración de la Corporación 

RTVE cuenta con tres vacantes, una de ellas el puesto de Presidente y, además, ha 

expirado el mandato de cinco de los consejeros. Ante la vacante provocada por la 

renuncia del anterior Presidente, el Consejo de Administración estableció una 

presidencia interina rotatoria del mismo. Según ha manifestado la Abogacía 

General del Estado en sendos informes sobre la Corporación RTVE, mientras se 

encuentre vacante el cargo de Presidente de la Corporación, el presidente interino 
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no ostentará ninguna de las facultades de dirección ejecutiva ordinaria de la 

sociedad, pudiendo ejercer únicamente las funciones propias de la presidencia del 

órgano colegiado. Esto impide el ejercicio de funciones básicas de la entidad, como 

la aprobación de sus cuentas, así como la sustitución de los miembros del equipo 

directivo de primer nivel de la Corporación RTVE han renunciado a sus puestos no 

pudiendo ser sustituidos debido a la situación de interinidad existente en el seno del 

Consejo de Administración. 

 

La experiencia acumulada desde que tuvo lugar la primera designación del Consejo 

de Administración de la Corporación RTVE ha demostrado que es necesario llevar 

a cabo algunas modificaciones en cuanto a su composición y la designación de sus 

miembros con el fin de garantizar un funcionamiento más eficaz. 

 

En primer lugar, el número actual de miembros del Consejo de Administración es 

demasiado elevado siendo imprescindible su reducción para garantizar un 

funcionamiento eficaz y eficiente de la Corporación. Por ello, mediante el presente 

Real Decreto-Ley se reduce el número de miembros del Consejo de Administración 

de la Corporación RTVE de doce a nueve. De este modo, se eliminan tres de los 

miembros cuya designación corresponde al Congreso de los Diputados (...) Por otro 

lado, la designación de los miembros del Consejo de Administración y del 

Presidente de la Corporación RTVE basada en un sistema de mayorías reforzadas 

en las Cortes Generales, ha demostrado ser ineficaz puesto que no permite renovar 

el Consejo de Administración con la agilidad necesaria para evitar que se paralice 

el funcionamiento de la Corporación. 

 

La reforma del sistema de designación que se regula en el presente Real Decreto-

Ley permite que si no se logra la mayoría de dos tercios para la elección de los 

miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE en la Cámara 

correspondiente, la votación se repita transcurridas veinticuatro horas. En este caso, 

cada Cámara elegirá, por mayoría absoluta, a los consejeros que les corresponda. 

Para designar al Presidente del Consejo de Administración y de la Corporación 

RTVE, se aplicará un mecanismo similar, de modo que si no se logra la mayoría de 

dos tercios en el Congreso de los Diputados, la designación pueda llevarse a cabo 

por mayoría absoluta, transcurridas veinticuatro horas. La modificación ahora 

regulada garantiza que la renovación del Consejo de Administración pueda llevarse 
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a cabo en un corto período de tiempo evitando situaciones como la que se viene 

produciendo actualmente en la Corporación RTVE (...)” 

 

El 16 de gener de 2007, el periodista Luís Fernández esdevingué el primer 

president de RTVE elegit pel Congrés dels Diputats. Fins aleshores, els directors 

generals de l’Ens RTVE eren designats pel Consell de Ministres. Fernández presenta 

la seva dimissió l’11 de novembre de 2009.49 En el seu lloc es trià el 25 de 

novembre, també per consens parlamentari, Alberto Oliart, que dimiteix del càrrec el 

mes de  juliol del 2011.50 Després de la dimissió d’Oliart, la presidència de la 

Corporació va quedar vacant, mentre que la presidència del Consell d’Administració 

l’ocuparen de manera rotatòria i mensual els seus distints membres.  Aquesta 

situació es va mantenir fins el mes de juny de 2012, en que va ser triat president de 

la Corporació aplicant el nou sistema d’elecció, per majoria absoluta i en segona 

volta, Leopoldo-Gonzàlez Echenique.51  

 

3.2.1.2.- Els Centres Territorials de RTVE 

 

Com exposàvem a l’inici del capítol, la Corporació RTVE, a més dels serveis 

centrals ubicats a Madrid, està formada per una estructura territorial integrada a una 

xarxa de Centres Territorials que abasten totes les capitals de província i, en el cas de 

RNE, a cada capital autonòmica, a més d’emissores a sis ciutats que no són capitals. 

En total hi ha cinquanta sis centres emissors de RNE a tot l’Estat Espanyol.  En el 

cas de TVE, la cadena pública estatal té presència i àmbit d’emissió al territori de les 

disset Comunitats Autònomes, i a les Ciutats Autònomes de Ceuta i de Melilla. 

Compta amb un Centre Territorial a les capitals de setze autonomies (manco a la 

capital, Madrid, on s’hi ubiquen en el Serveis Centrals de TVE) i, també, a Ceuta i 

Melilla. Posseeix Unitats Informatives a totes les províncies espanyoles i a les illes 
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 El Pais, 12 de novembre de 2009. 

 
50

 El Mundo, 7 de juliol de 2011. 
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 Leopoldo González Echenique  va ser elegit com a president de RTVE per majoria absoluta del 

Congrés dels Diputats el 28 de juny del 2012. Va presentar la dimissió el 25 de setembre de 2014. 
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dels arxipèlags canari i balear.  

L’organització territorial de RTVE va ser bastida a la dècada dels setanta i 

vuitanta,  quan es crea l’Espanya de les autonomies. Així, les emissions a les Illes 

Balears s’iniciaren al 1979, tot i que el Centre Territorial es va crear al 198352, una 

decisió que fou avalada per l’Estatut de la Ràdio i la Televisió i pel propi Estatut 

d’Autonomia de la Comunitat Autònoma.  

El 1980 es promulgà l’anomenat Estatuto de la Radio y la Televisión (Llei 

4/1980 de 10 de gener) en el que es considera tant la radiodifusió com la televisió 

com un servei públic essencial de la qual l’Estat n’era i n’és titular. Aquest Estatut 

dota de marc jurídic i legal als Centres territorials, fet que permeté desenvolupar un 

Pla de Regionalització de TVE en el que es detallés la situació en la que es trobava 

cada un dels centres que s’havien anat constituint. Així, s’hi especifica que cada una 

de les Comunitats Autònomes comptarà amb un Centre Territorial a la capital. El 

centre d’emissió s’adaptarà a la Xarxa Tècnica d’Enllaços per a donar cobertura 

únicament al territori de cada autonomia.  

Aquests principis queden reflectits a l'article 13 de l’Estatut de Ràdio i 

Televisió ,“que será emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que 

corresponda”. Però, aquesta “descentralització” de la televisió pública, en un primer 

moment no està exempta de dubtes sobre el model que s'havia d’establir: si un tercer 

canal regionalitzat de la mateixa RTVE o, per contra, optar pel model alemany d’un 

canal nacional compartit.53  

A més de cobrir les necessitats informatives dels ciutadans de les regions on 

s’ubiquen, els Centres Territorials són alhora corresponsalies dels Serveis 

Informatius Centrals situats a Torrespaña (Madrid), aportant informacions i 

continguts als programes informatius, diaris o no, de RTVE, a més de la resta de 

programació, sobretot la que s’emet per La 2. Les funcions dels Centres Territorials 
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 Veure apartat 3.1.3: Cronologia i procés de constitució de TVE-Balears. 
 
53

 BUSTAMANTE, E. (2005): “Radiotelevisión Española. Gran oportunidad pera un auténtico servicio 

público”. Dins Chesqui, nº 92. Pàg. 118. 
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venen donades pel marc legislatiu, tal i com poder llegir a l’Article 4 de la  Llei 

17/2006 de la Ràdio i la Televisió de Titularitat Estatal: 

“La Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender 

la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de contenidos 

regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la cohesión 

interterritorial, atendiendo el hecho insular y las condiciones de regiones 

ultraperiféricas”. 

L’organigrama de direcció de la Corporació arriba fins els Centres Territorials 

de RTVE. Així, la Llei 4/1980 de Ràdio i Televisió estableix que sigui el president 

de la Corporació, amb el vistiplau del Consell d’Administració, l’encarregat de 

nomenar als director dels diferents Centres Territorials. Aquest, posteriorment, 

selecciona els responsables de les distintes àrees i departaments entre els 

professionals de la plantilla: “En cada Comunidad Autónoma existirá un Delegado 

territorial de RTVE nombrado por el Director general de RTVE, oído el órgano 

representativo que con estos fines se constituya en la Comunidad Autónoma. En su 

caso, existirá también un Director de cada uno de los Medios (RNE, RCE y TVE), 

nombrados por el Director general de RTVE”.  Aquest sistema i organigrama va ser 

vigent fins el setembre del 2012. 

Des de 1982 i fins el 2012, han estat directors de TVE-Balears les següents 

persones: 

Director/a Data del nomenament Data cessament 

Antonio Jaume Miquel 01.02.1982 10.04.1984 

Jordi Pérez Boix 28.09.1985 31.10.1986 

Sebastià Verd  Crespí 01.01.1987 02.08.1988 

Eduardo Olano Codesido 01.08.1988 20.04.1989 

J. Carles Muntaner Estarellas 20.04.1989 09.01.1994 

Antoni Travería  Celda 10.01.1994 31.07.1996 
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Juan Antonín Estévez 01.08.1996 25.03.1998 

Joan Martorell Bonet 26.03.1998 22.03.2002 

Vicente Enguídanos Sáncho 22.05.2002 23.05.2004 

Magina Garcías Sansaloni 24.05.2004 30.06.2007 

Joan Manuel Zaldívar  Julià 01.07.2007 01.10.2012 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

3.2.1.2.1-Cap a la integració de RNE i TVE als Centres Territorials de RTVE.  

El 2012 representa un punt d’inflexió en l’evolució de l’organització interna del 

Grup RTVE, pel que fa referència als Centres Territorials de TVE i a les emissores 

de RNE, quan la Corporació posà en marxa l’anomenada Integració dels Centres 

Territorials de RTVE: es tractava d’una reorganització que va més enllà d'unificar 

els centres de treball de TVE i de RNE en una sola seu a les capitals autonòmiques. 

La integració/convergència de mitjans de comunicació ha estat estudiada des de 

distints models teòrics.  

 

3.2.1.2.2.- Definició del concepte de convergència 

El procés de convergència entre mitjans de comunicació, es va iniciar als Estats 

Units a finals dels anys setanta i ja és d'abast mundial. El concepte  de convergència 

va començar a aplicar-se dins l'àmbit de la comunicació fa més de tres dècades i s'ha 

anat utilitzant i s'ha entès de múltiples formes, segons els acadèmics que duien 

endavant el projecte d'investigació. Així s'utilitzen  també com a sinònims els termes 

confluència, fusió, coordinació, integració, sinèrgies, multimèdia, unificació. 

A finals de la dècada dels setanta del segle XX, alguns autors com Nicholas 
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Negroponte54, començaren a incorporar  el terme convergence als estudis de 

comunicació, tot i observant la reorganització que començava a haver-hi entre els 

mass media als Estats Units. Fou, però, a la dècada dels noranta, amb la irrupció 

d’Internet i l’evolució de les telecomunicacions, quan el fenòmen començà a 

estendre’s arreu d'Europa i ser estudiat científicament. A Comunicación audiovisual 

digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formes (2005), Jordi Alberich explica 

que el caràcter sinèrgic de les  noves tecnologies marquen els processos productius i 

comunicacionals de la nostra era a nivell mundial. És l’anomenada Revolució 

Digital, on la informació és l’eix sobre el que gira aquesta revolució tecnològica. 

Així, exposa que amb la digitalització i les noves tecnologies de la informació, ha 

tingut lloc una redefinció dels mass media tradicionals. L’evolució, tal i com afirma 

Alberich, va més enllà de la digitalització del mitjà tradicional; l’essència d’aquests 

new media suposa una reconfiguració del mateix mitjà i permet a l’usuari aprofundir 

en els temes i accedir aleatòriament als continguts. És la interactivitat i 

l’especialització en el procés de comunicació, com apunta també Imma Tubella:  

“Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 

en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 

masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 

múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 

receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 

la audiencia se ha vuelto activa y selectiva”.
55

  

 

 L’audiència, el telespectador, l'oient, l'usuari, deixa de ser  el consumidor 

sedentari i passiu dels mass media tradicionals i adopta un paper actiu. José Luís 

Orhiuela els anomena “prosumidores”, perque ja no només són consumidors de 
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 Nicholas Negroponte és informàtic i arquitecte, cofundador i directoru del MIT Media Lab, laboratori 

de disseny i nous mitjans de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, n laboratori creat per explorar la 

convergència de les retransmissions, les editorials i les  indústries informàtiques en els mitjans de 

comunicació. 
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 TUBELLA, I. (2005): “De la comunicación de masas a la comunicación multimedia”. Dins PASCUAL, 

A., i ROIG, A. (Coords.), Comunicación audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. 

Barcelona. Editorial Universitat Oberta de Catalunya - UOC. Pàg. 59. 
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mitjans interactius sinó que produeixen continguts.56   

 

A la darrera dècada, els centres de producció audiovisuals han passat de 

funcionar de manera analógica –amb cintes magnètiques i emissió per ones 

hertzianes analògiques– a adoptar el sistema digital. Zabaleta57 exposa que la 

digitalització integral de tots els processos de comunicació televisiva ha permès 

automatitzar moltes tasques, però també significa un “cambio estructural global 

sobre sistemas de trabajo plenamente consolidados, lo que implica además un 

importante esfuerzo por parte de las empresas para adaptarse a los nuevos procesos 

de producción con todo lo que ello conlleva: reconversión tecnológica, reciclaje 

profesional, aparición de nuevos perfiles profesionales y, en definitiva, toda una 

adaptación y una reorganización integral no sólo de los productos y contenidos, sino 

de las formas de trabajar y de la propia estructura de la empresa”. Per la seva part, 

Negroponte afirma categòricament que  “en un mundo digital, el medio no es el 

mensaje”, com es deia tradicionalment dels mass media, “sino una encarnación de 

éste. Un mensaje puede tener varias encarnaciones que derivan de manera 

automática de la misma información”.58  

 

A Espanya, a la primera dècada del segle XXI  i entrant de ple en la Societat 

de la Informació, les Facultats de Comunicació de distintes universitats incorporen 

la convergència, digitalització i la concentració de mitjans a les seves investigacions. 

Les distintes anàlisi acadèmiques han donat com a resultat diferents definicions 

sobre el concepte de convergència periodística en el transcurs del temps. Per tant, 

sobre aquesta qüestió i els distints abordatges que s’hi han fet, existeixen una 

multitud de bibliografia i articles publicats. Zabaleta assenyala que la convergència 

és “la unificació de dos o més elements que pertanyen a alguna o algunes fases del 
                                                           
56

 ORIHUELA, J.L. (2000): “Sociedad de la información y nuevos medios de comunicación pública: 

claves para el debate”. Dins Nueva Revista, núm. Juliol-agost de 2000. Pàg. 47. 
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 ZABALETA, I. (2003). Tecnología de la Información Audiovisual. Sistemas y servicios de la radio y 

televisión digital y analógica por cable, satélite y terrestre. Ed. Bosch Comunicación, Barcelona. Pàgs. 

300-301. 
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 NEGROPONTE, N. (2000). El mundo digital. El futuro que ha llegado. Ediciones B, Barcelona. Pàgs. 

116-117. 
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sistema dels mitjans de comunicació (producció, distribució, recepció, 

continguts)”.59 La convergència de mitjans, per tant, “un concepte elemental en la 

comunicació actual, que té com a punt d’arribada la integració de redaccions i abasta 

els àmbits tecnològics, professionals i de continguts”.60  

 

En quan a la Convergència de continguts, destaquem també una altra visió 

plantejada per Cabrera i per la qual “tots els mitjans del mateix grup difonen els 

continguts que genera cada redacció, fent ús compartit dels recursos audiovisuals. 

També comparteixen determinats productes i temes que s'adapten a cada mitjà: és 

l’anomenada difusió multiplataforma”.61  

 

Es defineix al treballador del mitjà com a “periodista polivalent o 

multimèdia”, que produeix continguts per distints suports (polivalència mediàtica), 

i/o s’ha d’encarregar de tot el procés productiu (polivalència tecnològica) i / o ha de 

tractar notícies de distints àmbits o seccions (polivalència temàtica).62 O, també, des 

del punt de vista empresarial: “Propiciada per la tecnologia digital, la integració és 

propiciada per les estratègies empresarials dels grups multimèdia que cerquen 

sinèrgies entre els distints suports, tant a nivell organitzatiu, com de difussió i 

explotació comercial, etc.”.63  

 

La convergència s’entèn “com un procés multidimensional que incideix tant 
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 CABRERA, M.A. (Coord.) (2010): Evolución tecnológica y cibermedios. Ed. Comunicación Social 
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 GARCÍA AVILÉS, J. A.; SALAVERRÍA, R.; MASIP, P. (2008): “Convergencia periodística en los 
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en les redaccions dels distints mitjans, com en les empreses de comunicació, la 

tecnologia, els professionals i els continguts. Aquest procés culmina amb la 

producció integrada de continguts, en professionals polivalents, en la distribució de 

continguts en multiplataforma i audiències actives. Salaverria defineix el concepte 

convergència com a multiplataforma en el pla tecnològic, com a concentració en 

l'empresarial, com a polivalència en el professional i, finalment, com multimedialitat 

en els continguts.64  

 

CONVERGÈNCIA 

Dimensió tecnològica Multiplataforma (Cross-media) 

Dimensió empresarial Concentració de mitjans 

Dimensió professional Periodista polivalent 

Dimensió de continguts Multimedialitat 

 

Font: Ramón Salaverría Aliaga. Quadre d’elaboració propia. 

 

La convergència en els mitjans de comunicació, com veiem, ha estat 

estudiada per distints models teòrics o “escoles” al llarg del temps a l'hora de 

conceptualitzar-la teòricament; en primer lloc, com una confluència de tecnologies, 

aplicant-se a multimèdia (combinació de codis lingüístics o, com a multiplataforma 

(combinació de suports de difusió). En segon terme, com un sistema, entès que es un 

fenomen que es manifesta simultània i paral·lelament a distints àmbits. En tercer i 

darrer lloc, com un procés, entès com a passes que es donen fins confluir en un 

punt.65   
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Per tal d’explicar el concepte de convergència periodística en tota la seva 

amplitud i en tots els seus aspectes, exposem la definició proposada per Xosé López 

i Xosé Pereira66 que, al nostre entendre, abasta els distints models i definicions 

descrites fins aquí: “La convergència periodística és un procés multidimensional 

que, propiciat per la implantació generalitzada de les tecnologies digitals, afecta 

actualment les empreses de mitjans de comunicació i pel qual les esferes 

tecnològica, empresarial, professional i de continguts d'aquestes empreses 

experimenten fenòmens de canvis caracteritzats per una integració d'eines, espais, 

mètodes de feina i llenguatges anteriorment disgregats”. 

 

3.2.1.2.3 El procés  de convergència als Centres Territorials de RTVE 

 

El procés d’integració dels Centres Territorials és un projecte radicalment 

diferent al Pla de Viabilitat impulsat el 2006 pels anteriors responsables de la 

radiotelevisió pública estatal. Es tractava d’un Pla de Sanejament i Futur que va 

suposar un retall considerable de plantilla i de programació als Centres Territorials, 

com s’ha exposat amb anterioritat.  Aleshores, i davant l’aparició de multitud de 

cadenes de radiotelevisió públiques autonòmiques, es va encetar un debat sobre la 

necessitat de mantenir la xarxa territorial de la cadena pública. Sis anys després, no 

es discutia la possibilitat de desmantellar l’estructura territorial, sinó que, des de la 

Direcció de la Corporació, s’optava per redissenyar el funcionament, les funcions i 

les ubicacions de les distintes seus. Així ho anunciava, el president de la Corporació 

RTVE Leopoldo González-Echenique, en la seva primera compareixença al Congrés 

dels Diputats, on avançava que pensava reunificar els equips informatius de TVE i 

RNE als Centres Territorials.67   

Per impulsar el projecte, el Consell d’Administració va aprovar un nou 

organigrama i va crear una sola direcció pels Centres Territorials de RTVE, 
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suprimint les anteriors Direccions de Centres Territorials de TVE i Direcció 

d’Emissores de RNE. La periodista i informadora del Centre Territorial de TVE a 

Cantàbria, Nekane Villasante García, va ser la primera en ocupar el càrrec. Així 

explica la magnitud del projecte en totes les seves dimensions: 

“Es un proyecto encaminado a conseguir que la producción de televesión y de 

radio esté en manos de unos profesionales capaces de utilizar los medios y los 

recursos que la Corporación tiene en su estructura territorial, independientemente 

de la sociedad a la que pertenecían cuando ingresaron en la empresa.(...) El 

proyecto se inció en septiembre de 2012, cuatro meses después de ser nombrado 

presidente de la Corporación Leopoldo González -Echenique. Se intento dar 

respuesta a una necesidad imperiosa. O se hacía algo en la estructura de RTVE o su 

continudiad peligraba. Había que aumentar la producción y recortar el gasto. 

González Echenique y sus equipos de informativos entendían que seguir perdiendo 

presencia en antena como había ocurrido en años precedentes ponía en peligro al 

estructura territorial de RVTE y que perderla era un suicido como empresa pública. 

Esa estructura había ido creciendo a lo largo de la historía de nuestro país y 

respondía al desarrollo de la vocación de servicio público con el que había nacido 

primero RNE y luego TVE. Una estructura en la que ambas sociedades habían 

nacido en épocas distintas y habían crecido al margen una de otra. El tiempo las 

había separado todavía más, debilitandolas a ambas progresivamente y el ERE que 

ambas sufrieron en la segunda mitad de la década de 2000 las metió en una 

dinámica difícil de superar. Se perdió mas de un tercio del capital humano, lo que 

impedía mantener operativas las programaciones diseñadas previamente. Al no 

poder hacerlas, se suprimían, haciendo irrelevante la presencia de una estructura 

territorial que por otro lado era muy costosa .  

Ese fue el panorama que se encontró González-Echenique cuando llegó. Sólo había 

dos opciones: cerrar la estructura, al menos parte de la estructura o cambiar de 

modelo. El fue el que puso en circulación la palabra “sinergia” para resumir el 

objetivo: conseguir que los profesionales de RNE y TVE trabajaran en función de 

las necesidades de cada medio y en cada momento, aumentando así las 

posibilidades de producción y reduciendo los costes.  

Una vez definido el objetivo hubo que diseñar el proyecto, para lo cual González-

Echenique me nombró directora de CCTT de RTVE. Mi nombramiento supuso la 
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ruptura del modelo histórico que había funcionado hasta entonces y que mantenía 

un director de CCTT de RNE y otro de TVE. Y ese mismo modelo se trasladó a 

todos los CCTT de RTVE, dejando en un director los dos habituales en los 

territorios. Digamos que el modelo de integración empezó por arriba y de una 

manera muy drástica, suprimiendo mandos y ahorrando en coste de mandos. 

A partir de esta decisión se elaboró un nuevo organigrama que con esta filosofía 

reducía mandos intermedios y obligaba a los nombrados a diseñar una producción 

informativa que contemplara las necesidades de radio y televisión, utilizando a los 

profesionales de ambos medios para trabajar en ambas plataformas. Para ello se 

diseñaron cursos de formación específica entre los distintos tipos de profesionales 

en función de las distintas categorías profesionales que contemplaba el convenio 

colectivo. En marzo de 2013 la formación estaba diseñada, pactada con los 

representantes de los trabajadores y encargada al Instituto de RTVE. 

Paralelamente se diseñó un plan de unificación de sedes, puesto que no todos los 

centros territoriales compartían espacio físico. A la vez se estableció un plan 

técnico que basado en la modernización de equipos técnicos nos llevaría a la 

digitalización total de la estructura territorial.  

Estas tres actuaciones permitieron el arranque de un proceso que tendría que tener 

desarrolladas las líneas básicas en un período de 4 años. Los calendarios fijados 

fueron muy estrictos (...) La estructura territorial es una seña de identidad de 

RTVE. Suprimirla se convertiría en una empresa más de las que había en el sector 

audiovisual español (...). Un servicio público al que estábamos obligados en todo el 

territorio nacional, porque parte de nuestra responsabilidad como medio es 

cohesionar el territorio y dar la oportunidad a todos los ciudadanos de disponer de 

un canal de comunicación al que poder accedir”.
68 

La Corporació anunciava la reestructuració del grup en una nota informativa 

publicada el 4 d'octubre de 2012:  

“La Corporación pública integra RTVE.ES con TVE para trasladar su estrategia 

transmedia al corazón de RTVE, pone en marcha el proyecto de la nueva televisión 

multipantalla, unifica las delegaciones de TVE y RNE en cada comunidad 
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autónoma y reduce 70 puestos directivos. La corporación  ha aprobado la primera 

fase de la optimización de la estructura directiva de la Corporación, que garantiza 

la prestación del servicio público de radio, televisión y servicios conexos e 

interactivos que la Corporación pública tiene legalmente encomendada a un menor 

coste.Esta economía en la estructura de RTVE se ha logrado mediante medidas 

organizativas orientadas a la prestación del servicio público de manera más eficaz, 

como es la integración de RTVE.ES –la división de servicios interactivos- con 

Televisión Española. De esta manera se va a potenciar la creación de contenidos 

para televisión, ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y teles conectadas. 

(...)También el servicio al ciudadano se verá mejorado con la unificación de la red 

de Centros Territoriales de RTVE. A partir de ahora se gestionará de manera 

unificada TVE, RNE y las Unidades Informativas. Los Centros Territoriales de 

RTVE darán cobertura a toda la Corporación, independientemente del medio y 

soporte informativo que requiera el servicio, con recursos y medios propios, 

accediendo a la noticia de forma única gracias a su presencia en todas las 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Con estas decisiones, en el transcurso de 

2012 se han eliminado 70 puestos directivos, lo que supone un 28,46% del 

organigrama”. 

 Entre els mesos de setembre i octubre de 2012, el president de la Corporació 

va nomenar els disset delegats territorials de RTVE els quals, per primera vegada en 

la història de la radiotelevisió pública estatal, assumien les direccions de TVE i RNE 

a la Comunitat Autònoma de referència. També es va variar l’organigrama de 

l’estructura directiva territorial, suprimint càrrecs i adequant les àrees i departaments 

a les noves funcions encomanades.69 A partir d’aquest nou organigrama, han assumit 

la direcció de RTVE-Balears les següents persones des d’octubre del 2012: 

Director Data de nomenament Data de cessament 

Margalida Blanquer Genovart 25.10.2012 18.01.2015 

Pau Fons Álvaro 19.01.2015 - 
 

Font: Elaboració propia. 
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En la estructura organitzativa de RTVE, podríem dir que Ceuta i Melilla –indrets a 

les quals TVE i RNE estan integrades a les mateixes instal·lacions i tenen categoria 

d’Unitats Informatives– varen ser l’embrió d'aquesta integració. La programació 

pròpia de TVE d’ambdues ciutats va començar el 1989, tot i que RNE hi té 

presència des de fa 54 anys i estudis propis des de 1988. Des del 3 de febrer de 

2014, i després del procés d’integració professional dels periodistes de RNE i TVE, 

els continguts s’elaboren, s’editen, es presenten i es difonen des de Ceuta i Melilla, 

tant per part de RNE com TVE. El procés d’unificació de les seus i de digitalització 

a Extremadura, Múrcia i Andalusia es va completar a finals del 2014. 

 A finals de febrer de 2014, el president de la Corporació, Leopoldo González-

Echenique, donava compte davant del Parlament70 de la unificació de les seus de 

TVE i RNE a Múrcia:  

“Tras varios meses de obras en el edificio de televisión, el centro territorial de 

Murcia inauguró, el día 30 de enero, la integración de los profesionales de Radio 

Nacional de España y Televisión Española en un mismo edificio. Creemos que es 

la única forma en la que verdaderamente podemos lograr una producción integrada 

de radio y televisión por parte de todos los profesionales. Ese día se emitieron por 

primera vez desde los nuevos estudios toda la programación regional de Radio 

Nacional de España y algunos de los programas que se emiten a nivel nacional por 

la misma cadena. Desde esa fecha, los profesionales de Radio Nacional de España 

y de Televisión Española comparten espacio y tareas, lo que ha producido de forma 

inmediata el aumento de las sinergias, es decir, nuevamente hacer más con lo 

mismo o con menos”.  

González-Echenique també aprofitava l’ocasió per posar exemples de com es 

feien les “sinèrgies”: 

“Desde febrero, una redactora de Radio Nacional de España presenta el 

informativo diario de Televisión Española sin abandonar sus tareas en Radio 
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Nacional de España; un redactor de Televisión Española de deportes hace también 

ahora los deportes de Radio Nacional de España. Son ejemplos que se pueden 

trasladar al resto de los profesionales del centro territorial, incluidos lógicamente 

los del departamento técnico. Cosa especialmente importante en estos estadios 

iniciales de integración de radio y televisión en el seno de nuestra corporación es la 

estructura territorial, porque representa un ejemplo muy claro, muy palpable, muy 

tangible para exportar al resto de los centros territoriales, para que entre sí se vayan 

dando ejemplo para incrementar estas sinergias y este nivel de producción (...) El 

próximo objetivo no es otro que la segunda fase de esta integración de 

Radiotelevisión Española en Murcia, que conllevará la digitalización de la 

redacción”.  

 El pla dissenyat per la Corporació contemplava executar-lo en quatre anys 

(des del 2012 al 2016) en distintes fases, atenent a la ubicació dels Centres 

Territorials de TVE i les emissores de RNE als distintes Comunitats Autònomes. 

Aquest pla preveu tres eixos d’actuació que s’apliquen de forma paral·lela i 

simultània a tots els Centres Territorials:  

1) Unificació de les emissores de RNE i els centres de TVE a les capitals de 

província. Per això, s’escomet l’adquisició i/o condicionament d’immobles 

en propietat per ubicar-hi les noves seus a les capitals de província. En el cas 

de les Balears, el novembre de 2012, la Corporació amplia les instal·lacions 

de RNE que té en propietat a Palma, al número 26 del carrer Aragó, adquirint 

el pis superior. El projecte preveu traslladar-hi el centre de TVE ubicat des 

del 1983 al carrer General Riera, 113. 

2)  Completar l’actualització i modernització tecnològica i digitalització de tots 

els processos de producció per a construir la redacció integrada. 

3)  Engegar un pla de formació a través de l’Institut de Ràdio i Televisió per dur 

a terme la convergència professional. Per això, el Consell d’Administració 

aprova un Pla de Formació a través de l'Institut de Ràdio i Televisió atenent a 
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la nova classificació professional71 que contempla el II Conveni Col·lectiu72 i 

amb l'acord del Comitè Intercentres73.  

 Mig any més tard, davant la mateixa comissió parlamentària, el president de 

la Corporació, feia balanç del procés d'integració en el conjunt dels Centres 

Territorials, destacant-ne l'augment de producció: 

“Las sinergias entre los profesionales y los medios técnicos de Radio Nacional de 

España y Televisión Española han permitido producir 491 horas en 2013 de 

contenidos generados por profesionales de Radio Nacional de España para su 

emisión en Televisión Española o viceversa -es decir, de un medio a otro o del otro 

al uno- que sin este proceso de integración no se hubieran producido. A estas 491 

horas producidas vía sinergia -hablando en términos coloquiales- hay que añadir las 

20.690 horas producidas en el conjunto de la red territorial de Radiotelevisión 

Española. Esta cantidad es la suma de la parrilla territorial y de las aportaciones al 

ámbito nacional, de las cuales 16.800 horas corresponden a Radio Nacional y 3.800 

a Televisión Española. De ese total de horas, el mayor volumen de producción es 

de contenido informativo, exactamente 14.301, y estas corresponden a la 

programación informativa territorial de Radio Nacional de España, un 44% más 

que en el año 2012, que es una cifra relevante. Casi 3.000 horas corresponden a la 

programación informativa territorial de Televisión Española, lo que representa un 

62% más que el año 2012.” 

 Pel que respecta a la unificació de les seus dels distints Centres Territorials, el 

procés continuava endavant a distints ritmes. Afegia el següent:  

“La integración física, que es la forma de funcionar ambos medios, ambos canales 

como uno solo, se ha producido con éxito en el Centro Territorial de Extremadura, 

en Mérida; en el de Andalucía, en Sevilla, en San Pablo; en el de Murcia también 

es una realidad. Pero también, al margen de los centros territoriales, en unidades 
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informativas que están en las capitales de provincia, algunas de ellas relevantes 

como, por ejemplo, en Ceuta, Melilla, Málaga o Vigo. Quedan Lleida, Tarragona y 

Gerona que próximamente acometerán este proceso”.   

 La redacció integral digitalitzada, que s’extendrà a tots els Centres 

Territorials, s'engegava en un projecte pilot a la ciutat de Toledo. 

“La implantación de avances tecnológicos en paralelo, que también se han 

producido. Se está ejecutando en el centro de Castilla-la Mancha, en Toledo, el 

proyecto piloto del modelo de digitalización territorial que se implantará en el resto 

de los centros a lo largo de los próximos dos años, es decir, funcionar como una 

redacción única, apoyándonos en las nuevas tecnologías y no en una multitud de 

redacciones. En Radio Nacional de España el proceso de digitalización está 

prácticamente culminado, pendiente de la finalización en Baleares”. 

 L’objectiu final, la culminació de la convergència, permetrà que els 

treballadors “puguin treballar indistintament en els dos mitjans”, afegeix en una altre 

ocasió.74  “El procés acabarà” diu, quan RNE i TVE comparteixin seu i tecnologia, 

però també quan els professionals d’un i altre mitjà “siguin capaços de produir 

continguts per cada un d’ells en funció de les seves necessitats”.  Segons Echenique, 

aquesta tasca “ no és fàcil”, y exposa que “la integració de la radiotelevisió pública 

danesa va costar 8 anys, tot i que a RTVE creiem que podem escurçar aquests 

terminis”. També, com hem indicat, es va dur endavant una pla de formació des de 

l’Institut de Radiotelevisió espanyola adreçat  a prop de 900 treballadors dels 1.400 

que hi ha als Centres territorials. A finals de novembre, s’havien impartit una 

setantena de cursos de forma presencial i online. A les Balears, han seguit els cursos 

de formació nou tècnics de so i disset informadors de RNE i TVE . 

 Com tot intent d’innovació dins d’una cultura organitzativa empresarial molt 

rígida com és la de RTVE, el projecte presentà resistències i escepticisme a una bona 

part dels treballadors. “La Ràdio Televisió Pública afronta un repte molt important 

en els pròxims anys: convertir-se en la primera empresa de comunicació espanyola 
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que intenti integrar plenament els seus esforços televisius i radiofònics”, afirmà 

Ignacio Marimón Andrés, informador a RNE al Centre Territorial de València..75 

“Millorar la col·laboració entre ràdio i televisió i que els seus professionals treballin 

indistintament per un mitjà o per un altre, és un objectiu ambiciós que està ple 

d’obstacles”.  

Marimón alerta sobre els perills de les sinèrgies i argumenta que cal concretar 

molt bé que vol dir “treballar indistintament”. Així, afirma que “si es pretén que un 

informador dupliqui el seu esforç per aconseguir que faci la mateixa feina que abans 

feien dues persones, el projecte estarà abocat al fracàs”, i posa un exemple molt 

concret de sinèrgia “irreal” que seria “esperar que un periodista gravi i editi els seus 

àudios, realitzi la crònica radiofònica, entri en directe en una connexió amb Ràdio 5 

i al mateix temps, agafi els codis de temps de la càmera de televisió, redacti la 

notícia i elabora la peça per la seva posterior emissió al Telediari”. Marimón, autor 

de l'article  i actor alhora d'aquest procés de convergència de RNE i TVE, 

diagnostica que “pareix gairebé impossible fer bé totes aquestes funcions sense que 

això suposi un deteriorament considerable de la qualitat de la informació en algun 

dels seus aspectes”.  

El nou perfil de periodista i tècnic al qual es refereix l’autor és definit dins la 

convergència profesional com a “professional multitasca i polivalent” per José 

Alberto García Avilés:76  

“En todo caso, el gran reto del periodista ante la convergencia digital reside en 

entender y asumir la lógica multimedia e hipertextual, así como la posible 

interactividad de los contenidos que produce. La palabra clave es, pues, 

polivalencia. El profesional multitarea debe conocer la narrativa de cada medio y, 

por supuesto, estar al corriente de cómo funcionan las herramientas, dominando las 

tecnologías de grabación y edición digital. Esto implicará, ante todo, saber redactar 

no sólo pensando en un texto unido a la imagen, sino también escribir para el oído 
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(para complementar una información con un podcast). Estos cambios cuentan con 

beneficios y riesgos. Entre aquellos, cabe destacar que el periodista polivalente 

genera mayor productividad, puesto que integra funciones antes separadas en el 

proceso de producción. El mayor escollo, sin embargo, reside en la 

deshumanización del comunicador y la previsible homogeneización de contenidos; 

en este sentido, conviene entender la polivalencia como un complemento del 

trabajo y no como un sustituto de la necesaria especialización”. 

 

 M. Deuze, a un dels seus textos77, assenyala cinc elements fonamentals 

perquè el procés de convergència pugui culminar amb èxit: un compromís dels 

directius per implementar-la; una estratègia clara i un calendari d'implantació amb 

un pressupost adient; establir la possibilitat de formar i reclassificar els periodistes; 

integrar físicament les redaccions i fer sinèrgia real entre els departaments. 

 

Paradoxalment, el pla que la Corporació RTVE du a la pràctica al 2012, 

impulsat pel president Lepolodo González-Echenique,  havia estat exposat en un pla 

teòric set anys abans, durant la presidència de la Corporació de Carmen Caffarell, a 

l’informe elaborat per a un “Comitè d’Experts (anomenat “Comitè de Savis”) a 

petició del Govern d’Espanya aleshores presidit pel socialista José Luís Rodríguez 

Zapatero. Es tracta de l’Informe para la Reforma de los medios de comunicación de 

titularidad del Estado, presentat el febrer del 200578 i creat per experts de renom en 

distintes matèries que tenien l’objectiu d’elaborar un estudi de la situació en què es 

trobava el grup RTVE i les seves societats i, a partir d’aquí, realitzar un seguit de 

propostes per tal de que la televisió i la ràdio públiques estatals fossin viables, 

rendibles i competitives. Així, en referència als Centre Territorials, exposen la 

necessitat de fusionar les seus de RNE i TVE de la següent manera: “Para potenciar 
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al máximo la capacidad y actuaciones de esta estructura productiva –llegim a la 

pàgina 106– RNE y TVE deben tender a fusionar sus servicios generales y sus sedes 

físicas para lograr la máxima sinergia que permitan sus actividades para soportes y 

medios diferenciados y especializados”.  

 

L’informe, a la pàgina 160, continua exposant que l’aplicació de sinèrgies als 

Centres Territorials tindria com a conseqüència més evident un estalvi econòmic 

considerable:  

 

“Así, puede considerarse que una planificada sinergia entre los diversos canales 

televisivos y radiofónicos, analógicos y digitales, manejados por RTVE, podría 

permitir un ahorro relativamente importante de gastos, aplicable a cubrir, en parte, 

los costes suplementarios de una programación digital nueva y de calidad, 

inevitablemente mayores que los de una programación básica de servicio público”. 

 

Així mateix, la Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual, del 31 

de març, té com a principi modernitzar la interpretació legal en l’àmbit audiovisual, 

ja que l’ordenament anterior no donava cobertura legal als canvis de mitjans a l’era 

digital de  la convergència de mitjans. En l'Article 2.2 estableix quins són els serveis 

de comunicació audiovisuals, més enllà de la ràdio i la televisió. 

Per tant, en resum, es tracta d’un model de reunificació que segueix una  

integració empresarial, professional, de continguts i tecnològica, que ja s’ha aplicat 

fa anys, a grups multimediàtics privats d’Estats Units i d’Europa. A l’esmentat país 

americà, els processos més destacats han estat impulsat pels grups multimèdia 

Media General (Florida), Group Tribune (Chicago) o Bello Corporations (Dallas). A 

Espanya, la convergència es va iniciar als grups de comunicació privats. Els 

empresaris de la comunicació, tant a escala global com local, han vist en la 

concentració de les empreses dels seu grup i la reestructuració dels sistemes de 

producció i l’explotació de continguts, l’estratègia òptima per ajustar els seus 

productes a la demanda de l’audiència del segle XXI i fer viables econòmicament les 

empreses.  
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En la dècada dels vuitanta, i amb la tecnologia aleshores analògica, els diaris, 

revistes, televisions, ràdios o les agències de notícies funcionaven de manera 

independent. Amb la digitalització de les empreses, a finals dels anys noranta, els 

mitjans impresos, audiovisuals i la informàtica començaren a cooperar per reduir els 

costos de producció. Entrat el segle XXI, i amb la irrupció d’Internet i la proliferació 

de noves plataformes, s’inicia un procés de concentració empresarial i diversificació 

mediàtica. Es passava a la filosofia empresarial multimèdia.  Gairebé tots els grups 

de comunicació espanyols han seguit el mateix camí. 

 En el cas de mitjans públics, trobam distints exemples a Europa. Les 

corporacions audiovisuals públiques com la BBC a Gran Bretanya, SVT a Suècia, 

NRK a Noruega, DR a Dinamarca i YLE a Finlàndia, en són els casos més 

representatius.  És a  Espanya on el procés de convergència dels mitjans públics –

entre els canals de televisió, les emissores de ràdio i el portal d’Internet del mateix 

grup multimèdia– tot just comença. Els casos més rellevants, a més de l’esmentat de 

RTVE, corresponen a  Euskal Irrati-Telebista (EITB), la Radiotelevisió pública de la 

Comunitat Autònoma del País Basc, EITB i la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA), la Radiotelevisió pública de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya. El procés de convergència mediàtica es troba a distints nivells a totes 

dues corporacions. Tant a RTVE, com a l’EITB i a la CCMA, la web s’ha convertit 

en el suport on convergeixen tots els continguts de cada mitjà, oferint un servei de 

televisió i ràdio a la carta pels informatius i programació. 

El 1997, RTVE creava la Direcció de Mitjans Interactius –també coneguda 

com RTVE.es– que s’ocupa del disseny, llançament i gestió dels productes i serveis 

digitals de la Corporació i de l'estratègia multipantalla de la Corporació. La unitat 

gestiona a hores d’ara totes les webs de les diverses unitats del grup (Notícies, 

Televisió, Ràdio, Infantil, Esports i A la Carta) de les diferents webs que s’han anat 

constituint com a complement digital d’alguns programes i sèries, així com de 

l’aplicació dels productes de RTVE a la resta de plataformes (mòbils, tabletes, 

consoles i televisions connectades). La estratègia de RTVE.es té com a objectiu 

principal exportar TVE i RNE a totes les pantalles i elaborar continguts per a tots els 
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suports possibles.  

Fins el 2007, RTVE.es era una web de dades corporatives que informava 

sobre la programació de les distintes cadenes de ràdio i televisió i distints 

departaments de la casa. La unitat es constitueix recollint el que disposa la Llei 

17/2006 de la Ràdio i la Televisió de Titularitat Estatal que, com a part de la 

prestació del servei públic de ràdio i televisió, on s’estableix la incorporació de 

“serveis connexos i interactius” en l’oferta de RTVE. Així mateix, el primer mandat 

marc de la Corporació, aprovat per les Corts Generals el desembre de 2007, habilita 

a RTVE per desenvolupar nous serveis orientats a Internet. Un any més tard es va 

llançar la nova web de RTVE, que incloïa informació actualitzada les vint-i-quatre 

hores per un equip de redacció pròpia i en la que es poden tornar a veure / escoltar 

els continguts dels programes més destacats de TVE i RNE. Des del 2013, la unitat 

està integrada dins l’organigrama de TVE i s’anomena iRTVE.  

Les importants sinèrgies de RNE i TVE amb les xarxes socials són, per tant, 

una directriu igualment necessària per a divulgar continguts, afavorir la interactivitat 

i cercar majors índexs d’audiència. La funció de RTVE A la Carta facilita a l’oient / 

telespectador l’accés a tots els continguts dels diversos canals de RTVE en qualsevol 

moment i des de qualsevol indret: alhora, li permet fer realitzar comentaris i 

valoracions.   

Diàriament, els serveis informatius i el departament tècnic de RNE a les Illes 

Balears elaboren el podcast i l’arxiu de so del “Radiodiari Migdia”, l’espai 

informatiu que s’emet per RNE 1 i Ràdio 5 en desconnexió territorial a les 13:30 

hores, de dilluns a divendres.   Igualment, també es fa a la resta d’emissores 

territorials de RNE. Així mateix, els serveis informatius i el departament tècnic de 

TVE-Illes Balears pengen a través del Serveis IP les dues edicions de l’Informatiu 

Balear: la que s’emet a les 14.00 hores (IB1) i la que s’emet a les  16.00 hores (IB2). 

Es fa el mateix amb els clips de dos minuts d’informació per seccions (informació 

general, esports, meteorologia, etc.). Des de qualsevol lloc del món, sempre i quan 

hi hagi connexió a Internet, es pot accedir als informatius diaris territorials de RTVE 
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a través de la seva web, www.rtve.es. Així mateix, La informació s'actualitza 

constantment al compte oficial de Twitter de TVE i RNE a les Balears i dels seus 

Informatiu Balear i Radiodiari Migdia: @RTVEBalears. 

El procés d’integració engegat a RTVE és un projecte transversal de distints 

departaments i impulsat des de la Unitat de Tecnologia, Innovació i Sistemes. “Els 

professionals i els grups de comunicació– afirmà director de la unitat Pere Vila– hem 

de plantejar-nos dur a terme noves iniciatives en el camp dels informatius; per 

exemple, transformar el concepte de “fer informatius” pel de “mantenir informada la 

audiència”.79 

En aquesta línia, s’expressa també l'investigador Ramón Salaverría, que hem 

citat profusament en aquest apartat. “La tan citada convergència –exposa– és un 

procés dinàmic, multidimensional (tecnològic, empresarial, professional i de 

continguts); la integració, per la seva part, és la stazione termini”. D’aquí a que “el 

repte d'un pla de convergència” no sigui tant canviar el producte sinó el procés de 

producció.80 

 

3.2.2.-Objectius i incidència social de RTVE i TVE-Balears. 

L’article de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la Ràdio i Televisió de Titularitat 

Estatal, encomana a RTVE una sèrie d’objectius per tal de complir el seu paper com 

a servei públic i audiovisual en el si de la societat espanyola. Són els següents: 

 

 Promoure el coneixement i difusió dels principis constitucionals i, també, els 

valors cívics. 

 

 Garantir la informació objectiva, veraç i plural, que s’haurà d’ajustar 

                                                           
79

 VILA, Pere (2009): “Convergència de Continguts”. Dins Quaderns Del CAC, núm. 31-32, de juliol de 

2008 – Juny de 2009. Pàg. 76.   

 
80

 SALAVERRÍA, R. (2008): Periodismo integrado. Convergencia de medios y reorganzación de 

redaciones. Editorial Sol90, Barcelona, 2008. Pàg. 52. 
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plenament al criteri d’independència professional i al pluralisme polític, 

social e ideològic present a la nostra societat, així com a la forma de distingir  

separar, de forma perceptible, d’informació de la opinió. 

 

 Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d’opinions. 

 

 Promoure la participació democràtica mitjançant l’exercici del dret d’accés. 

 

 Promoure la cohesió territorial, la pluralitat i la diversitat lingüística i cultural 

d’Espanya. 

 

 Impulsar l’ intercanvi de la informació i el coneixement mutu entre els 

ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea com a espai comú de 

convivència. 

 

 Editar i difondre canals radiofònics i de televisió de cobertura internacional 

que contribueixin a la projecció ap a l’exterior de les llengües i cultures 

espanyoles i a l’adequació atenció als ciutadans espanyols residents o 

desplaçats a l’estranger. 

 

 Oferir accés als distints gèneres de programació o als esdeveniments 

institucionals, socials, culturals, i esportius, dirigits a tots els sectors de 

l’audiència, reparant especial atenció  tots aquells temes d’especial interès 

públic. 

 

 Promoure la difusió del coneixement de les produccions culturals espanyoles, 

particularment les audiovisuals. 

 

 Recolzar la interacció social de les minories i atendre a grups socials amb 

necessitats específiques. 
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 Fomentar la protecció i salvaguarda de la igualtat entre home i dona, evitant 

tota discriminació entre ells. 

 

 Promoure el coneixement de les arts, la ciència, la història i la cultura. 

 

 Difondre el coneixement dels drets dels consumidors i usuaris, així com 

desenvolupar procediments que garanteixin el dret de rèplica. 

 

 Fomentar la producció de continguts audiovisuals europeus  en llengües 

originàries espanyoles i promoure la creació digital i multimèdia, com a 

contribució al desenvolupament de les industries culturals espanyoles i 

europees. 

 

 Vetllar per la conservació des arxius històrics audiovisuals. 

 

 Tenir per objectiu atendre a la més ampla audiència, assegurant la màxima 

continuïtat y cobertura geogràfica. 

 

 Promoció dels valors de la pau.  L’Article 28 del mateix text també garanteix 

a la seva programació “la expresión de la pluralidad social, ideológica, 

política y cultural de la sociedad española”. 

 

Tot i no tractar-se d’un canal autonòmic pròpiament dit, TVE-Balears ha 

hagut de desenvolupar unes competències similars al no existir cap tipus 

d’infraestructura televisiva de caràcter públic fins la primera dècada del segle XXI, 

amb l’aparició d’IB3 i Televisió de Mallorca. 

L’experiència, avalada per dècades en funcionament, fa que el seu model 

estigui prou definit: així, l’Ens Central de RTVE a Madrid determina la graella de la 

seva programació, creant sinèrgies a considerar com, per exemple, la col·laboració 
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directe del Centre Territorial de TVE-Balears a espais d’abast nacional –informatius 

i no informatius– com el Telediario o Informe Semanal, entre d’altres. 

No obstant això, cal destacar-hi alguns aspectes de la seva identitat força 

significatius com a mitjà: és el cas de la seva vocació de vertebrar i cohesionar 

informativament un arxipèlag marcat per les notables diferències existents entre la 

realitat de mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. Sol Fornals Cano, al 

llibre commemoratiu TVE-Balears: 25 anys, afirma el següent: “La Televisió 

Espanyola a les Balears ha contribuït a vertebrar una comunitat territorialment 

discontínua i socialment molt poc connectada (...) Aquest Centre Territorial de 

televisió ha estat, sens dubte, factor d’unió i de coneixement entre els illencs, que 

per primera vegada han gaudit d’un mitjà de comunicació per començar a crear 

aquesta entelèquia, un temps anomenada País Balear. És cert, però, que la televisió 

ha fet prevaler una estructura centralista des del punt de les illes menors”. La seva 

opinió és força comparable a la valoració que, a la mateixa obra, fa Catalina Garcias: 

“Televisió Espanyola a les Balears s’ha convertit en el mitjà de comunicació de més 

impacte social.  

La seva implantació estable a tot el territori insular en el darrer quart de segle 

ha contribuït al coneixement i la unitat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, 

fent de la llengua el seu pont. Això quedà sobretot palès durant la presidència de 

Cristòfol Soler, sobretot quan a maig de 1996 s’impulsà la campanya Illes Balears: 

projecte de país amb la qual es pretenia promoure consciència nacional mitjançant la 

premsa local. 

Una altra característica destacable del model audiovisual que representa 

TVE-Balears és la seva ferma voluntat de situar les Illes Balears dins d’un context 

internacional: tot i la manca de recursos, el Centre Territorial ha traslladat als seus 

equips a països estrangers _ Itàlia o Alemanya, per exemple– per tal de cobrir 

informacions d’interès per als ciutadans de les Illes Balears, a més de servir, amb els 

seus permisos corresponents, imatges captades per televisions d’ Alemanya, Regne 

Unit, Holanda, etc. Cal destacar que, durant l’estiu de 1986, s’arribaren a emetre 

versions d’un quart d’hora en alemany (Nachrichten) i anglès (News) de 
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l’Informatiu Balear. 

TVE-Balears, tot i tenir unes característiques audiovisuals molt definides, no 

ha pogut consolidar en la seva totalitat un model audiovisual propi per la manca 

d’inversions i el desenvolupament –i consolidació– d’una programació pròpia amb 

perspectiva de futur, sumant-s’hi altres factors d’importància com és la falta 

d’enteniment entre la presidència del Govern de les Illes Balears i la Direcció 

General de RTVE. 

3.2.3.- Òrgans de Control de RTVE 

De la Corporació RTVE se’n deriven una sèrie d’òrgans de control que 

vetllen pel bon funcionament de TVE-Balears, tant a nivell intern com extern. Cal 

començar destacant el de delegat territorial. Aquest està assistit per un Consell 

Assessor nomenat per l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma i estudia les 

necessitats i les capacitats del mitjà en ordre de l’adequada descentralització dels 

serveis de ràdio i televisió. Mitjançant la figura del delegat territorial, es faran les 

recomanacions que es considerin oportunes al Consell d’Administració de RTVE. 

El Consell Assessor, amb un conjunt d’atribucions més o manco complexes, 

és un òrgan de participació de la societat que té com a objectiu fonamental 

assessorar al Consell d’Administració de la Corporació RTVE en orientacions 

generals de la programació i informar dels criteris i normes que garanteixin el dret 

d’accés dels grups socials significatius en funció de la seva rellevància social, 

representativitat i àmbit d’actuació. Està format per un total de setze consellers que 

tenen la obligació de reunir-se com a mínim un pic cada tres mesos. Aquests són 

seleccionats de la següent forma: 3 són escollits pel Consell Econòmic Social; 2, pel 

Consell de Consumidors i Usuaris; 1, pel Ministeri d’Assumptes Exteriors; 1, pel 

Consell de Joventut d’Espanya; 1, per l’ Institut de la Dona; 1, per les entitats 

representatives de les persones amb discapacitat; 1, pel Consell General 

d’Emigració; 1, pel Conseller per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Televisives; 

1 per l’acadèmia d’Arts Cinematogràfiques; 1, pel Consell de Coordinació 

Universitària entre experts del món acadèmic en matèries de Ciències Socials i 
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Comunicació; 1 per les entitats representatives dels anunciants, un designat de comú 

acord per tots els sindicats amb implantació a la Corporació RTVE; finalment, un 

conseller triat per les entitats representatives del periodisme d’àmbit estatal. Aquests 

càrrec no exigeixen dedicació exclusiva ni tampoc dóna dret a remuneració.81  

La Llei 4/1980, de 10 de gener de la Ràdio i Televisió estableix la composició 

i les funcions del Consell Assessor, als distints Centres Territorials: “El Delegado 

territorial estará asistido por un Consejo Asesor nombrado por el órgano de gobierno 

de la Comunidad Autónoma y cuya composición se determinará por ley territorial. 

El Consejo Asesor estudiará las necesidades y capacidades de la Comunidad 

Autónoma en orden de la adecuada descentralización de los servicios de radio y 

televisión y en especial de la Sociedad estatal RCE, y formulará a través del 

Delegado territorial las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de 

Administración de RTVE”.  

El delegat territorial, a més, està sotmès a control extern a l’Ens i està obligat 

a comparèixer davant la Comissió de RTVE del Parlament de les Illes Balears de 

manera periòdica o a petició dels grups parlamentaris per donar comptes de la 

programació, acords i convenis, entre d'altres. Tal com estableix la Llei de 22 de 

març de 1985 de Creació de la companyia de Radio i Televisió de les Illes Balears.  

Aquesta obligació del delegat territorial de TVE de comparèixer davant el Parlament 

es mantindrà fins l’any 2005, quan es creà l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de les 

Illes Balears, IB3. 

Des d’aleshores, és el director general de l'Ens autonòmic qui sotmet la seva 

gestió al control de la Cambra Autonòmica i dóna les explicacions que els distints 

representants dels grups parlamentaris a la comissió li plantegen.  Aquesta 

desvinculació de RTVE de les cambres autonòmiques té lloc a partir de la creació de 

les radiotelevisions autonòmiques arreu de l’Estat: és el president de la Corporació 

de RTVE qui dóna compte de les actuacions, gestions i programacions dels distints 

centres territorials davant la Comissió Mixta Congrés-Senat de control de RTVE. 

                                                           
81

 Llei 6/2007 de modificació de decret. 
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Així mateix, amb la creació de la Radiotelevisió Autonòmica (2005), el 

Consell Assessor de RTVE-Balears, constituït per l’esmentada Llei de la Creació de 

la companyia de Ràdio i Televisió, es desvincula de RTVE i els seus membres 

passen a constituir-se com al Consell d’Administració d'IB3.82  

Mentre, els Consells d’Informatius són considerats com a òrgans interns que 

vetllen per la independència, objectivitat i veracitat dels continguts informatius 

difosos per RTVE. Es poden definir com a òrgans interns de participació dels 

professionals de la Corporació RTVE amb l’objectiu de velar per la independència, 

veracitat i objectivitat dels continguts informatius. Entre les seves funcions 

destaquem les següents: 

 Vetllar per la independència de la informació. 

 

 Promoure la independència editorial de la Corporació RTVE, d’acord amb 

allò previst a la Legislació General Audiovisual. 

 

 Informar sobre la línia editorial i la programació informativa 

 

 Participar en els llibres d’estil. 

 

 Informar amb caràcter no vinculant les propostes de nomenament dels 

directors dels serveis informatius de les societats de la Corporació RTVE.  

 

El paper que jugaren els Consells a cada centre territorial de TVE és 

certament important, ja que es revelaren al seu moment com a importantíssims 

òrgans de vigilància interna amb un objectiu concret: complimentar el model 

audiovisual establert des de la Direcció General de RTVE, des d’on rep ordres i 

pautes en correspondència a la línia ideològica del seu govern. Té, però, la suficient 

autonomia com per defensar els interessos polítics, culturals i socials de cada regió. 
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 El procés s'exposa en el capítol d'IB3. 
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Això, certament, ha donat lloc a nombroses reivindicacions per part del Consell 

Assessor de RTVE-Balears, sostenint que l’Ens Públic de RTVE no coneix la realitat 

de l’arxipèlag ni les seves necessitats audiovisuals. Desenvolupa, també, una notable 

vocació consultiva respecte el model audiovisual que suposa. En formen part d’ell 

un total de tretze membres de diversos partits polítics amb representació al 

Parlament de les Illes Balears que no tinguin cap tipus de vinculació amb empreses 

publicitàries o vinculades amb el món audiovisual.  

En el cas de l’arxipèlag, el Consell Assessor de RTVE-Balears quedà 

constituït formalment el 10 de maig de 1985: Manuel Jaen Palacios (Alianza 

Popular) i Enric Ribas Martí (PSIB-PSOE) foren els seus primers president i 

vicepresident respectivament. L’any 1986, s’hi Jerónimo Fito (PSIB-PSOE) passa a 

convertir-se en el seu nou vicepresident, mentre que Bartomeu Binimelis (Alianza 

Popular) assumí les funcions de secretari. Un informe estudi sobre RTVE-Balears 

ordenat per Jaén Palacios valorat en 400.000 pessetes provocà una primera crisi dins 

el Consell Assessor de RTVE-Balears. També s’ha de destacar que a novembre 

d’aquell any aconsegueix un conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura per 

realitzar cursos de llengua catalana dirigits als professionals de comunicació de 

l’arxipèlag. 

Entre 1987 i 1990 no es documenta cap tipus d’activitat del Consell de 

RTVE-Balears, tot i existir canvis dins la seva composició. Joan Forcades Juan 

(Alianza Popular, president de Sa Nostra entre 1991 i 1996), es convertí en el seu 

nou president, l’any 1987. Jerónimo Fito (PSIB-PSOE) ocupà el càrrec de 

vicepresident –tot i que, posteriorment, fou substituït per Pere Carrió– mentre que 

Bartomeu Binimelis es mantingué en el seu càrrec de secretari. Aquesta estructura 

no es modificaria fins el 1991, quan s’incorporaren José Luís Martín Peregrín 

(PSIB-PSOE) i José Ramon Orta Rotger (PP/UM) com a vicepresident i secretari 

respectivament. 

Aquest fou un període marcat tant per la poca operativitat del Consell de 

RTVE-Balears com el poc enteniment amb la Direcció General de RTVE: a més, el 

fet de no existir ni tan sols una memòria anual començaren a aparèixer veus crítiques 
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que qüestionaven la seva tasca, tal i com reflecteix l’article “Un Consejo Asesor que 

es totalmente innecesario” que publicà el Diari Menorca el 13 de desembre de 1991. 

La resposta del Consell Assessor de RTVE-Balears no es faria esperar: “Es cierto 

que la actividad del Consejo Asesor de RTVE ha sido hasta el momento irrelevante, 

por lo menos, sí lo ha sido cara a las gentes de nuestra Comunidad Autónoma, pero 

también debo recordarle que las funciones que son propias a este consejo asesor son 

más de índole interna (...) Todas ellas, como Vd. bien puede observar, de difícil 

difusión al público en general. (...) El Consejo Asesor no es y nunca ha sido un 

Órgano “con afán de control del trabajo informativo de los periodistas”, sino todo lo 

contrario, pues de lo que se trata es de apoyar en todo lo posible a los profesionales 

de los medios de comunicación”, s’afirmava a un comunicat dirigit a Diari Menorca. 

Fou a partir d’aquest moment quan el Consell Assessor de RTVE-Balears va 

intent va intentar reprendre la seva activitat, impulsant un major dinamisme a les 

seves iniciatives: així, elaborà un manifest en contra de la supressió de la segona 

edició de l’Informatiu Balear, al temps que sol·licitava majors mitjans i inversions 

per garantir la correcta recepció de TVE-Balears a les Pitiüses, on hi mancaven un 

mínim de tres repetidors secundaris. Tot i així, a l’estiu de 1992 Macià Garcies, 

membre del PSM al Consell Assessor de RTVE-Balears, denuncià la inactivitat del 

Consell Assessor, després de quatre mesos sense convocar cap reunió. 

Durant el 1993 el Consell de RTVE-Balears seguí immers en un clima de 

contínues discrepàncies sobre la representativitat política i les porcions de temps que 

diàriament es dedicaven als seus representants. Amb el PSOE governant a Madrid, el 

govern del Gabriel Cañellas (PP) es mostrà especialment crític amb la feina de TVE-

Balears, exigint major rigor i imparcialitat en els seus continguts. 

L’any següent, la composició del Consell de RTVE-Balears tornava a canviar 

després d’una votació lliure i secreta: Macià Garcies i Salvà (PSM) passà a 

convertir-se en el seu president: Joan Forcades Juan (PP) passa a ser vicepresident i 

José Ramón Orta Rotger (PP) secretari. L’elecció d’un nacionalista tingué a veure 

amb la pèrdua del suport del PP per part d’Unió Mallorquina, que decidí aliar-se 

amb l’oposició, provocant crítiques tant per part dels populars com dels socialistes, 
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que reclamaven la presidència. Aquest, però, seria un canvi temporal: el 1995 el PP 

recupera la presidència, assumint el càrrec Bartomeu Binimelis Berenguel; per la 

seva part, Macià Garcies es convertia en el vicepresident i Alejandro Espinós 

Bonmatí (PP) en secretari. 

Baix la presidència de Binimelis es realitzà una de les memòries més 

exhaustives del Consell Assessor de RTVE-Balears. De la mateixa forma, des 

d’aquest organisme es donà suport a que tant la Part Forana com Menorca i les 

Pitiüses tinguessin més presència dins els informatius. A més, cal assenyalar que 

augmentaren les col·laboracions i entitats cíviques, com és el cas d’Obra Cultural 

Balear, fet que suposà un increment de la programació en llengua catalana. 

L’any 1996, els canvis dins del Consell de RTVE-Balears foren mínims, 

destacant-hi el pas a la vicepresidència de Miguel Ángel Cabeza Rodríguez 

(Esquerra Unida), després de la renúncia de Macià Garcies. L’any 1998, Bartomeu 

Binimelis seguia mantenint el seu càrrec, quedant com a vicepresident Fernando 

Monar (PSIB-PSOE). Van ser uns moments en el que s’exigí pluralisme, 

imparcialitat i rigor davant l’imminent campanya electoral, amb una dona ocupant 

per primera vegada la seva presidència: Lourdes Costa Torres (PSIB-PSOE). Amb 

Alejandro Espinós Bonmatí (PP) com a vicepresident i Celestino Martínez Cortés 

(PSIB-PSOE) com a secretari, es donà pas a un moment en el que s’exigiren majors 

esforços per millorar els continguts culturals de TVE-Balears. 

El model audiovisual de TVE-Balears també passa per un control 

parlamentari que, en cap cas, ha estat exempt de polèmiques o crítiques polítiques. 

Al tractar-se d’una televisió integrada dins d’un gran ens públic i nacional, sovint se 

l’ha acusat de no haver deixat espai suficient a les necessitats particulars de cada 

regió mitjançant la programació pròpia. Els confrontaments polítics respecte els 

continguts emesos han derivat en creuaments d’acusacions: un exemple evident el 

trobam l’any 1998 quan TVE-Balears emeté durant tres hores via satèl·lit la 

inauguració d’un hospital a Higüey (República Dominicana) per part del president 

Jaume Matas, fet que provocà dures crítiques a la premsa i a la resta de grups 

polítics pel temps excessiu en ple període preelectoral. Aquests enfrontaments són 
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paral·lels als que hi va haver entre el Govern de l’Estat, amb José María Aznar (PP) 

al seu capdavant, i el de la Comunitat Autònoma, presidida per Francesc Antich 

(PSIB-PSOE). 

3.2.4.- Finançament de RTVE 

El model de finançament de RTVE dista considerablement del que tenen 

països com el Regne Unit o Alemanya, on s’aposta per subvencions específiques o 

cànons tributaris als seus ciutadans, com és el cas de les radiotelevisions públiques 

SVT a Suècia, YLE a Finlàndia, DR a Dinamarca, i BBC a Gran Bretanya. 

Des del 2010 RTVE, com a societat mercantil pertanyent a l’Estat, rep 

finançament pel seu pressupost mitjançant tres formes: un 50% del total prové dels 

Pressuposts Generals de l’Estat, mentre que la resta prové  d'un impost del 0,9% a 

les companyies telefòniques, del 3% dles ingressos de les televisions privades en 

obert i de l'1'5% dels ingressos de les televisions de pagament. Una aprotació ja en 

vigor als països del nostre entorn per la utlització d'un bé de titularitat pública, 

l'espai radiolèctric. Fins a la data,  la publicitat constituïa una font important de 

finançament per RTVE però desaparegué des de l'1 de gener de 2010, en ple govern 

de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE).  

L’any 2009 el Govern d'Espanya va aprovar una nova llei de finançament per 

a la Corporació RTVE, la Llei 8/2009 de 28 d'agost, on establia que a partir del 

gener del 2010, RTVE deixaria d'emetre publicitat. Per a Cebrián Herreros afirma 

que l'eliminació de la publicitat afavoreix als operadors privats associats a UTECA 

(Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), que incrementen la seva 

participació en el pastís publicitari. La llei no afecta les televisions autonòmiques 

públiques que continúen optant per un sistema mixte de finaçament. 

La publicitat havia estat una de les fonts principals de finançament del mitjà 

de radiodifusió públic estatal durant tota la seva història. La llei de la Ràdio i 

Televisió del 2006 ja havia donat passes cap a la restricció de la publicitat i indicava 

per a la Corporació un model de finançament mixte, que combinava els ingressos 

procedents dels Pressuposts Generals de l'Estat, fixats cada tres anys en un contrate-
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programa, amb els ingressos publicitaris. Es transposava així a la legislació 

espanyola la nova Directiva Europea 2007/65/CE del Parlament Europeu , que 

manté el límit de dotze minuts per hora de rellotge per l'emissió de publicitat. A més, 

el mandat marc de per a la RTVE aprovat per les Corts Generals el desembre de 

2007 reitera aquest principi de restringir la publicitat.  Des del punt de vista financer, 

la Llei 17/2006 eliminava la possibilitat de recòrrer al finançament per la via de 

l'endeutament públic.  

El Mandat Marc, té com a objectiu acotar la tasca de servei públic de la 

radiotelevisió espanyola. Aquest Mandat Marc s'havia d'articular a través del 

contracte-programa que havia de signar la Corporació amb el Govern per períodes 

de tres anys, on s'especificàs la programació de servei públic que havia d'oferir la 

Corporació i l'aportació econòmica que havia de rebre per dur-ho endavant, així com 

el seu grau efectiu de compliment. Cap govern l'ha signat. 

D’ençà de la desaparició dels ingressos publicitaris i a causa dels plans 

d'austeritat al sector públic dissenyats pel Govern d'Espanya,  amb la reducció 

considerable de les aportacions a RTVE assignades en els Pressuposts Generals de 

l'Estat, la situació econòmica entra en nivells insostenibles. Així mateix, els 

ingressos del pagament dels tributs prevists per la Llei de Finançament per part dels 

operadors privats no s'ha complert.  

El sindicat USO, se'n feia ressò de la situació en un comunicat publicat al 

maig del 2014, on formulen la necessitat de modificar, un altre cop, el sistema de 

finançament:  

“En diciembre de 2011 el Gobierno recorto la aportación en 200 millones para el 

ejercicio 2012 y un año después otros 50 millones más. Las aportaciones de los 

operadores se han recortado a la mitad –con independencia de la judicialización del 

pago de dichas aportaciones por los operadores privados-. En definitiva y pese al 

esfuerzo de recortes y eficiencia puestos en práctica por la Corporación, las 

perdidas en los ejercicios 2012 y 2013 han sido inevitables.(...)El Gobierno ha 

estrangulado financieramente a la Corporación sin dar ninguna solución.En el 

último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobre las cuentas de la 
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Corporación RTVE de los ejercicio 2010 y 2011, apartado Recomendaciones, dice: 

6.1. Este Tribunal considera ineludible que el Gobierno y CRTVE aprueben el 

contrato-programa trienal aplicable a la Corporación previsto en la Ley 

17/2006, de 5 de junio, en el que habrán de concretarse los objetivos 

específicos para el cumplimiento de su función de servicio público y aspectos 

tan significativos como su financiación… 

6.2. Se recomienda al Gobierno que estudie y promueva una modificación de 

la normativa que regula la financiación de CRTVE, con objeto de que 

incentive la obtención de los ingresos comerciales autorizados en la 

legislación vigente, subsanando los efectos no deseados que sobre los mismos 

se han puesto de manifiesto en la fiscalización”. 

A la vista de lo anterior, solo cabe el cumplimiento de la legislación que regula la 

Corporación RTVE para su sostenibilidad. Ello con independencia de la 

modificación del sistema de financiación que aporte un sistema de equilibrio 

financiero no sujeto a los vaivenes de los mercados y cumpla con la misión de 

servicio público encomendada a la CRTVE” 

  A pesar dels plans d’estalvi dissenyats per la Corporació, i a causa de les 

condicions econòmiques, el dèficit no feia més que augmentar. Reproduïm un 

fragment de la sessió de Control Parlamentari de la Corporació de RTVE de 23 de 

setembre, on el president de RTVE i director del Consell d'Administració, Leopoldo 

González Echenique, dóna compte de la situació.  

“GUILLOT MIRAVET: Señor González-Echenique, el déficit al cierre del 

ejercicio 2012 fue de 113 millones de euros; el de 2013 es el mismo, 113 millones 

de euros. En total, en dos años, 226 millones de euros. Todo indica que 

Radiotelevisión Española tiene un déficit estructural de alrededor de los 100 

millones de euros/año. ¿Cómo piensa afrontar esa situación?   

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA 

CORPORACIÓN RTVE (González-Echenique Castellanos de Ubao): Diría que, 

efectivamente, la situación económica de RTVE es complicada. La Ley de 28 de 

agosto del año 2009, de financiación de la radiotelevisión pública, ofrece un 

margen de maniobra muy escaso en cuanto a la obtención de ingresos para esta 



115 

 

corporación. Dependemos de las subvenciones públicas y de los recargos que 

pagan operadores de televisión y de telecomunicaciones. Ha habido rebajas 

importantes en las dotaciones presupuestarias y también en los importes percibidos 

de los recargos de los operadores. Además, estas circunstancias hacen que haya una 

gran incertidumbre acerca de un porcentaje importante de nuestros ingresos, como 

es, precisamente, el recargo de los operadores. Ha habido una rebaja importante en 

la dotación presupuestaria realizada por el Gobierno a través de los Presupuestos 

Generales del Estado, pero también hay una incertidumbre sobre el importe final 

que vamos a cobrar de los operadores. Para que se haga una idea, le diré que el 

importe final respecto de los recargos a obtener durante el año 2013 lo hemos 

recibido en el mes de marzo del año 2014, cuya presupuestación tuvimos que hacer 

en septiembre del año 2012. Es decir, recibimos la noticia del importe exacto que 

percibimos con un año y medio de retraso, que en este entorno coyuntural de crisis 

siempre es a la baja respecto a las expectativas. Por tanto, le puedo confirmar que 

la situación es compleja y que estamos tratando de aportar soluciones para que se 

refuerce nuestra financiación. (...)He dicho más de una vez, y lo repito, que usted 

solo puede tener un control del gasto, que usted no controla los ingresos. Es verdad 

que esto es fruto de una ley que no es responsabilidad suya ni de la actual mayoría, 

pero esta ley sigue vigente después de dos años de mayoría absoluta de Gobierno 

del Partido Popular. El problema que tenemos para el año 2015 es que el Estado 

tendrá que seguir reduciendo el déficit, ya que hay un compromiso con Bruselas de 

llegar al 4,2 % del PIB, y el cálculo que se hace implica un recorte de 16.000 

millones de euros. Todo parece indicar que, aunque no creo que se repita otro 

recorte en Radiotelevisión Española como el de 2012, que fue de 204 millones o el 

de los 50 millones de 2013, como mucho, se puede preservar lo que actualmente se 

aporta, pero que difícilmente habrá un incremento. Por otra parte, usted mismo 

reconoce que hay una situación de dependencia de terceros, y tampoco parece que 

vayan a incrementarse los recargos que se vayan a producir. (...) Creo, señor 

González-Echenique, que tendría que plantear con firmeza y con seriedad que hay 

que ir a un cambio del modelo. El actual modelo de financiación, insisto, le 

condena exclusivamente a gestionar los gastos frente a los recortes de las 

aportaciones del Estado vía Presupuestos Generales del Estado y le hace depender 

de terceros y de la evolución de sus carteras. Esta es una situación difícilmente 

sostenible -de hecho, los datos indican que no es sostenible-, que dificulta mucho la 

viabilidad financiera del ente público. Por todo esto, le propongo proactividad, 
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aparte de que podemos compartir el negro diagnóstico que a día de hoy tienen las 

finanzas de la corporación. e ha preguntado usted por gastos. Es verdad que he 

respondido a cuestiones relacionadas con gastos en preguntas anteriores, pero 

permítame que le hable de tres líneas de reducción de gastos muy claras que hemos 

acometido. En primer lugar, gastos de personal y costes indirectos asociados. El 

convenio colectivo se firmó en diciembre del año pasado, con lo cual no se ha 

podido poner en práctica todo el compendio de ahorro de gastos en capítulo de 

personal que de él se derivan. Se hará durante el ejercicio 2014. El objetivo es 

reducir desde los 386 millones de gastos en los que incurrió la corporación en 2011 

a, como mucho, 360 millones de euros. Es un objetivo muy riguroso, que implica 

retos importantes. En ello estamos. En segundo lugar, hay un capítulo de reducción 

de gastos en el campo de los servicios generales. Aquí la propuesta es ambiciosa. 

El conjunto de gastos ascendió a la cifra de 270 millones de euros en el año 2012. 

Estamos presupuestando una cifra de 237 millones de euros para el año 2014, la 

misma cifra en la que hemos incurrido en el año 2013, que no implica mantener, 

sino incorporar gastos adicionales, como los derivados del IPC de contratos 

celebrados con anterioridad a la fecha de nuestra llegada. Hay que absorber 

incrementos de gastos que vienen dados por formas contractuales firmadas en el 

pasado, para mantener la misma cifra de gastos, que representa casi un 13 % menos 

de los gastos ordinarios que venía gastando la corporación -valga la redundancia- 

en el pasado.onsumo de programas televisivos. En el año 2011, el importe total 

invertido fue de 430 millones de euros; en el año 2013 ha sido de 262,5. Esto 

implica una apuesta decidida por la producción propia interna, porque, si no, no 

sería posible aplicar esta rebaja. Es la suma de estos tres ámbitos la que nos 

permitirá llegar a una estructura de gasto, en términos comparables, de 1.200 a 900, 

que es un 25 % menos de gasto; luego hemos cerrado con 960, porque se han 

incorporado otras partidas que antes simplemente no se reconocían como gasto o se 

han incrementado después del año 2012”.  

 Dos dies després de la compareixença devant la comissió de control de les 

Corts Generals, González Echenique presenta la seva dimissió al Consell 

d'Administració al no poder aconseguir del Govern d'Espanya una injecció de 130 

milions d'euros que assegurés el pla de viabilitat:  

“No disimuló su disgusto ni su malestar con el Gobierno; no justificó en absoluto el 

cierre del grifo económico al que le ha sometido el Ejecutivo y que le ha llevado a 
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dimitir dos años y dos meses después de haber tomado posesión como presidente 

de RTVE. Leopoldo González-Echenique anunció este jueves a los consejeros de 

RTVE su decisión irrevocable de dimitir después de que el Gobierno no haya 

“cumplido” su compromiso de asegurar con una inyección de 130 millones de 

euros su plan de viabilidad financiera. Así lo afirman asistentes a esa reunión en la 

que los consejeros escucharon el relato “sobrio pero apesadumbrado”, según 

definición de uno de ellos, según el cual en el mes de junio recibió garantías 

“verbales” de que podría contar con esos pero apesadumbrado”, según definición 

de uno de ellos, según el cual en el mes de junio recibió garantías “verbales” de 

que podría contar con estos recursos. Eso fue en el mes de junio, en tanto que un 

mes después el propio Echenique se mostró en el Consejo ostensiblemente 

preocupado porque tales garantías ya no existían. “En ningún momento ha 

justificado al Gobierno ni se ha mostrado comprensivo, para decir después que por 

coherencia tenía que dimitir”, relata otro de los consejeros. “Nos ha dicho que con 

su marcha espera que las cosas puedan ser más fáciles”. Este interlocutor traduce lo 

que otros de sus compañeros también corroboran, cual es la ruptura total con el 

ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Lo relevante es que la decisión del titular 

de Hacienda ha prevalecido, de manera que la mentora de González-Echenique, la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que goza de un poder 

casi omnímodo, nada ha podido hacer en este caso. Para que no haya dudas de que 

se va defraudado tuvo un gesto insólito como fue abstenerse en la votación del 

presupuesto de 2015 que él mismo se ha visto obligado a presentar. Este gesto 

insólito pone de relieve su disconformidad con ese presupuesto, fruto de una 

política económica pilotada por el director general corporativo, Enrique Alejo, el 

número dos de la televisión pública, que llegó avalado directamente por Montoro. 

El presidente saliente defendió sin éxito un incremento por la reducción de los 

ingresos procedentes de las televisiones privadas y de los operadores de 

telecomunicaciones, cuyas cuentas están muy afectadas por la crisis. González-

Echenique quiso despedirse de los trabajadores”.
83
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3.2.5.- Model lingüístic de TVE-Balears 

El model lingüístic i cultural de TVE-Balears comparteix un vincle històric 

amb Catalunya força destacable. És A la dècada dels seixanta, quan el català 

comença a emetre’s per TVE. Així, el 1964 s’emet per Catalunya i es rep a Mallorca 

i Menorca,  l’adaptació teatral de l’obra de Josep Maria de Segarra, La ferida 

lluminosa. L’inici de les emissions de Teatre Català, el primer espai televisiu en el 

que s’emprà la llengua catalana, i que s’emetia únicament a Catalunya i Balears el 

darrer dimarts de cada mes marca un precedent important. A l’igual que Lletres 

Catalanes, es realitzaren programes especials i divulgatius al voltant de festes i 

tradicions, com és el Mare Nostrum. Aquests continguts s’emetien en desconnexió 

territorial per a Catalunya i Illes Balears.  

Durant la dècada dels setanta es refermaren considerablement els lligams 

culturals i audiovisuals entre les dues comunitats, quan des de Catalunya 

s’informava de la nombrosa producció cultural illenca, essencialment mallorquina. 

Així apareixen magazins com Miramar, Mirador i Nova Gent, entre d’altres. 

La producció de programació en llengües oficials de comunitats autònomes 

que no fos el castellà s'inicia amb l’emissió de programació estable a Catalunya el 

1974, en llengua catalana. 

Com hem comentat en l’apartat de la cronologia i procés de constitució de 

TVE-Balears, des de 1978 el fet lingüístic va ser motiu de discrepància i l’element 

clau i determinant en la creació de la corresponsalia illenca de TVE, embrió del que 

seria el futur Centre Territorial. L’elecció del català, com a llengua vehicular i pròpia 

de les Illes Balears,  defensada pel president del Consell General Interinsular, Jeroni 

Albertí (UCD), marcava una clara divergència respecte la proposta d'emissió 

bilingüe (castellà-català) que defensava el Govern d’Espanya, també d’UCD. El 

paper d’Albertí, en aquest sentit, va ser decisiu.   

Així, es pot dir que, des dels seus inicis, TVE-Balears s’ha decantat per la 

catalana com a llengua vehicular. Per això, TVE-Balears ha apostat clarament per la 

normalització lingüística, emetent des de fa tres dècades continguts propis en català 
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estàndard. Mostra d’això és que, des dels inicis de les seves emissions, l’Informatiu 

Balear comptà amb l’assessorament i ajut lingüístic del catedràtic de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB), Josep Antoni Grimalt i Gomila: aquestes sinèrgies 

acabarien formalitzant-se en un conveni de col·laboració amb la UIB representat per 

l’assessorament lingüístic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

de les Illes Balears, que va proposar uns criteris lingüístics pel mitjà.84 Aquest acord 

es renovà fins el 2013, any en el que es trencà per qüestions econòmiques. 

Tot i la importantíssima tasca desenvolupada per alguns polítics locals (Jeroni 

Albertí n’és, recordem, un exemple destacat) per tal de garantir que TVE-Balears 

fos, essencialment, una televisió en català, no seria fins l’Estatut d’Autonomia de 

1983 quan es reconegués la llengua catalana com a pròpia i, per tant, oficial 

juntament amb el castellà. Aquest marc legal referent a la llengua s’amplià amb el 

tercer punt de l’article 30 del Títol III de la Llei de Normalització Lingüística, 

aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 29 d'abril de 1986: aquesta exposa que 

el Govern de les Illes Balears promourà la normalització lingüística en els centres 

emissors de RTVE a les Balears a fi d’assegurar la presència adequada del català 

com a llengua pròpia de les Illes. 

TVE-Balears s’encarregà, doncs, d’assumir el seu paper com a element 

informatiu, però també normalitzador, tal i com ho explica Joan Carles Muntaner: 

“L’objectiu principal de l’Informatiu Balear era la informació. Però fer-ho en la 

llengua pròpia en totes les emissions va suposar una tasca normalitzadora que avui 

tothom reconeix. Els periodistes haguérem de fer esforços per aplicar els 

coneixements autodidactes que teníem del català per aconseguir la correcció en les 

redaccions i en les locucions. Record llargues consultes telefòniques i epistolars des 

de la redacció de Madrid amb el professor Josep Grimalt, que va ser el nostre primer 

assessor lingüístic”85. 
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El repte era aleshores comunicar en la llengüa pròpia, a una comunitat que 

estava canviant sociolingüísticament a remolc de la consolidació del turisme de 

masses. Com hem exposat prèviament86, aquest fou un turisme que va portar, també 

massivament, treballadors d'altres regions espanyoles (sobretot d’Andalusia) per 

treballar en el sector serveis, que aprenien alemany, anglès i altres idiomes, i que no 

necessitaven el català per comunicar-se. El gruix de la població activa era 

majoritàriament castellanoparlant i no entenia el català: per tant, consumia televisió 

en castellà, sobretot a Palma i les zones turístiques. En canvi, a les poblacions de 

l'interior de les illes es va mantenir l’ús de la llengua catalana a la vida quotidiana. 

En termes generals, aquest mosaic sociolingüístic es manté fins els nostres dies. 

Tot i que els anys vuitanta van ser una època d’iniciatives a favor dels mitjans 

de comunicació en llengua pròpia, TVE-Balears ha seguit defensant, fins els nostres 

dies, un model lingüístic prou definit –el català propi de les Illes Balears, respectant-

hi les diferències i modalitats lingüístiques de cada illa– que posa final als 

nombrosos conflictes lingüístics (català estàndard-català dialectal, català-castellà, 

etc.) que hagin pogut sorgir al seu voltant, amb una defensa clara de la programació 

en llengua pròpia per part dels diferents governs de la Comunitat, el Consell 

Assessor de RTVE-Balears o els propis directors del seu centre territorial.87 

Així, el president del Consell Assessor de RTVE a les Balears, Macià Garcías 

afirmava el 1994 que “s’ha construït i consolidat una comunicació televisiva en 

català, amb el model de llengua estandard i adequat que fuig tant de l'excessiu 

encarcarament com de la barroeria pseudo-dialectalitzant. El públic, amb els anys, 

s'ha avesat sense cap problema a rebre i assimilar les informacions en català i amb 

les modalitats estilístiques pertinents”.88 En tot cas, l’emissió en català de les 

desconnexions territorials de TVE està garantida per Llei (17/2006, de 5 de juny) al 
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promulgar que les desconnexions de la Ràdio i Televisió de Titularitat Estatal es 

faran “en lengua propia de las Comunidades Autónomas”.  

L'emissió en català de les desconnexions territorials de TVE està garantida 

per llei. “Las desconexiones se harán en la lengua propia de las CC.AA” diu l'article 

4 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la Ràdio i Televisió de Titularitat Estatal. 

 

3.2.6.-Producció i programació de TVE-Balears 

La programació pròpia d’un Centre Territorial de RTVE respon a la necessitat de 

donar servei informatiu als habitants de les regions de les Comunitats Autònomes on 

es troben. De forma paral·lela als serveis informatius centrals de Torrespaña 

(Madrid), es generen un conjunt de continguts propis que tant es poden emetre a 

aquest àmbit territorial concret com per formar part d’altres que siguin d’interès per 

la resta d’habitants de l’Estat. Així, es complimenta un dels objectius primordials de 

tot mitjà públic: la cohesió social mitjançant la informació.   

Durant les desconnexions territorials de TVE, els telespectadors de les Illes 

Balears poden trobar-se amb dos tipus de continguts emesos des del seu Centre 

Territorial, tot i que amb un marc normatiu molt clar al respecte: “La Corporación 

RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas 

informatives, y de aquellos que expresamente determine el mandado marco”. A més, 

la Llei 47/1980, de 10 de gener, de l’Estatut de Ràdio i Televisió (Secció VJ, “De la 

organización territorial”), s’especifica que mitjançant la seva organització territorial, 

RTVE “deberá elaborar una propuesta de programación específica de radio y 

televisión que será emitida en el ámbito territorial de la nacionalidad o región que 

corresponda, salvaguardando el porcentaje y distribución de las horas establecidas 

para la programación nacional que el Gobierno hará anualment a propuesta del 

Consejo de Administración y del Director General de RTVE”. 

 En primer lloc, cal destacar l’Informatiu Balear com a principal exemple de la 

programació pròpia: es tracta d’un noticiari en català de mitja hora de durada que es 
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va començar a emetre l’any 1979, tot i que acabaria per consolidar el seu format a 

partir de 1983 quan s’inicien les emissions al Centre Territorial sense necessitat 

d’enviar les cintes diàriament a Madrid. L’Informatiu Balear s’ha caracteritzat per 

ser el contingut capdavanter de TVE-Balears, a més del més estable de tota la seva 

programació al haver-se mantingut a la primera cadena de TVE: “L’Informatiu –

llegim al Diari Balears– ha estat molt més que un programa de televisió: ha 

constituït la crònica viva de la nostra societat, baix una òptica a més a més de 

balearitat i abrasant les quatre illes. Es mereix, doncs, aquest record pel lloc social 

que ha ocupat i que segueix desenvolupant, encara quan ara les circumstàncies hagin 

canviat i ja no siguin l’únic informatiu local de televisió”. 89 

No obstant això, aquest noticiari en ocasions determinades ha rebut crítiques 

negatives, com la que signava Andreu Ferret a Diario de Mallorca el 2 d’agost de 

1988 després de la controvertida destitució del director de TVE-Balears Sebastià 

Verd: “Des dels condicionaments polítics als qual està sotmès el mitjà –i que varen 

relacionar el sinus de Verd amb els resultats de les eleccions autonòmiques– fins allò 

tendenciós d’alguns continguts que emet, passant pel to repetitiu i poc imaginatiu 

d’un Informatiu Balear que necessita renovació, més treball i agilització 

imperativa”. 

L’Informatiu Balear ha estat l’únic element de la seva programació que ha 

sobreviscut al llarg del temps, però cal destacar que, sobretot entre els anys vuitanta 

i noranta, existí una abundant producció aliena emesa per TV-Balears, caracteritzada 

tant per la seva diversitat com pel seu caràcter localista: així, formaren part de la 

graella de TVE-Balears espais divulgatius (Habitat, Mà de Metge, Coses Nostres), 

d’entreteniment (Taula Parada, Centímetre Goldwin), infantils (Trencaclosques), 

culturals (Pinzellades, Palma Antiga, Pobles, El Trast), d’actualitat (Magatzem, 

Espai Setmanal), musicals (Tramuntana, Poc a Poc, Mus i Calls), informatius 

(Debat, Informatiu Setmanal Balear), esportius (Punt Set Gol, Sport Competició, 

Embat, La Pesca de les Balears), especials (Nit de Cap d’Any), lingüístics (Lletra 

Menuda, La Nostra Llengua), d’humor (Això no és seriós), polítics (Estat de 
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l’Autonomia, Les Nostres Institucions) o teatrals (L’espectacle més trist del món, Un 

dia tan assenyalat). 

Molts d’ells tingueren com a objectiu aglutinar la societat de les diferents 

illes –és el cas de La Clave, Paisatges illencs o Cultura– mentre que d’altres 

serviren per donar més protagonisme a Menorca (Menorca màgica) o Eivissa (El 

llegat de les Pitiüses, Crear i viure) per trencar el centralisme del Centre Territorial 

de TVE-Balears, situat a Palma. També s’emeten programes especials, com el 

concert que Joan Bibiloni donà l’any 1994 per recuperar el paisatge del Parc de la 

Trapa. Coincidint amb el 15 aniversari de TVE-Balears, alguns d’aquests espais –Els 

nostres emigrants, Pobles, Palma Antiga, Pinzellades, etc.– tornaren emesos de nou 

amb caràcter temporal. 

No obstant això, diferents circumstàncies han returat el desenvolupament 

normalitzat de la programació pròpia de TVE-Balears: a la manca de recursos, 

humans i tècnics, s’hi afegeixen la gran competència amb televisions locals i 

privades, incidint en una xifra prou respectable a les grans ciutats de Mallorca, 

Palma, Manacor i Inca. A Menorca la xifra és també similar, contrastant amb un 

menor índex d’audiència respecte les Pitiüses provocada per les mancances de 

recepció, problemes tècnics que no es resoldrien fins dos anys després. Una de les 

dades que destaca de l’estudi de GADESO és l’alt índex de dones televidents, així 

com la clara fidelització existent al voltant de l’Informatiu Balear, que era seguit 

diàriament per un bon nombre de telespectadors.  

Malgrat la crescuda d’audiències que suposà l’eliminació de la publicitat a 

RTVE a l’any 2010, la televisió publica estatal seguia originant punts d’importants 

desacords: el sistema de quotes dugué a les diferents forces polítiques a enfrontar-se 

fins provocar una crisi oberta dins el model informatiu de RTVE. “Los partidos 

aparecen detrás de RTVE como de otras instituciones del Estado (Tribunal 

Constitucional, Consejo del Poder Judicial) o de organismos reguladores (Comisión 

Nacional de la Energía, Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones) que en la práctica se han convertido en un miniparlamento. Su 

configuración nace de un sistema de cuotas en la que, en la mayoría de los casos, se 
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requiere el acuerdo previo del PSOE y del PP”, llegim a l’article “La televisión de 

todos es mía”, publicat a El País . 

El 2012, la graella de programació de La 1 de TVE canviaria a les 

desconnexions territorials. Amb motiu dels Jocs de la XXX Olimpíada que van tenir 

lloc entre el 27 de juliol i el 12 d'agost a Londres, la Corporació RTVE va decidir 

retardar l’emissió dels informatius territorials de les 14:00h fins a les 16:00h, per no 

solapar la retransmissió en directe de les proves olímpiques. 

El nou format, de deu minuts de durada, va ser una sorpresa i un èxit 

d’audiència. Així, es va decidir continuar amb la seva emissió, just després de l’estiu 

amb el nom Informatiu Territorial Segona Edició; a les Balears, fou anomenat 

Informatiu Balear 2. El 2012 la quota de pantalla va ser del 17,5%, un percentatge 

de telespectadors que correspon principalment a un públic urbà. Així, l’Informatiu 

Balear 2 s’ha convertit en un informatiu de referència dins aquesta franja horària.   

Amb el temps, doncs, les desconnexions territorials s’han reduït a dos espais 

informatius diaris de dilluns a divendres que s'emeten per La 1, amb continguts 

informatius de l'actualitat de les Illes. De tota la programació que va existir en el 

passat, ha sobreviscut l'Informatiu Balear, el programa pioner de TVE-Balears.  La 

primera edició s'emet a les 14:00h i té 28 minuts de durada.  

Durant més d’un quart de segle, fins el naixement d’IB3 l’1 de març de 2005, 

TVE a les Balears ha estat l’única televisió que, amb continuïtat, ha ofert informació 

política de les Illes de forma diària, conservant el seu caràcter de servei públic i 

prioritzant la informació de caire polític, institucional i governamental. 

Com a fet diferencial, respecte de les televisions públiques autonòmiques 

com IB390, Televisió Espanyola obri diàriament una finestra de l'actualitat de les 

Illes Balears i de les altres autonomies, al conjunt de l’Estat, aportant informacions 
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d'Espanya simultàniament. Ho prohibeix la Llei de Tercers Canals que acota l’àmbit d’missió al territori 

de cada autonomia o les autonomies llindants mitjançant acords de reciprocitat. 



125 

 

als distints espais informatius de La 1, La 2 i al Canal 24 horas. També des del 

Centre Territorial de TVE es produeixen continguts per als distints programes de 

producció pròpia de TVE i d’emissió estatal com Parlamento, Agrosfera, España en 

Comunidad, entre d'altres, que s'ement per La 2.   

A diferència d’altres televisions autonòmiques públiques que tenen 

externalitzats els seus serveis informatius, com és el cas d’IB3, bona part de la 

plantilla dels Serveis Centrals de TVE i la totalitat de les plantilles els Centres 

Territorials treballen en la producció dels programes informatius propis. La qual 

costa també diferencia la Radiotelevisió de titularitat estatal de la resta d'operadors 

privats. TVE té prohibit, per llei, externalitzar els informatius. Així la Llei 17/2006, 

de 5 de juny, de la Ràdio i Televisió de Titularitat Estatal disposa que “La 

Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los 

programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato 

marco”.  

En canvi, una altre llei estatal permet expressament a les televisions públiques 

autonòmiques externalitzar-los.91 Així, els operadors privats com Mediaset i 

AtresMedia, tot i tenir uns serveis centrals de producció d'informatius a Madrid, es 

nodreixen dels continguts informatius de les distintes comunitats autònomes a través 

de productores i/o treballadors autònoms que treballen indistintament pels diferents 

canals. Així, l'agència de TV Atlas Televisión, filial de Mediaset, i present a moltes 

ciutats espanyoles, produeix informacions per els informatius de La Cuatro i Tele5, 

tots dos canals del mateix grup. 

Des dels seus inicis, a més de cobrir les necessitats informatives dels 

ciutadans de les distintes regions o comunitats autònomes on es troben, els Centres 

Territorials són alhora  corresponsalies dels Serveis Informatius Centrals de TVE a 

Torrespaña, a Madrid. Ja que tots els aconteixements de cada zona que són 

noticiosos o d'interès per les emssions estatals (Telediario, Canal 24 horas, ….), són 
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 Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de 

comunicación audiovisual autonómicos. 
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elaborats pels centres territorials corresponents i enviats a Madrid per fibra òptica i 

al servidor digital central per emissió nacional. En funció de la rellevància de la 

informació, els programes informatius nacionals fan connexions en directe amb els 

regionals, mitjançans dúplex des dels estudis, o informacions en directe emeses des 

del lloc del fets.  
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4. Televisió Autonòmica de les Illes Balears, IB3  

 

4.1.Configuració històrica d’IB3 Televisió. 

 

4.1.1.-Context polític, econòmic i social en el naixement d'IB3 Televisió.92 

 

Amb el pas al nou segle XXI, les Illes Balears experimentaren importants 

canvis en el camp polític: un reflex d’aquests el trobam a juliol de 1999, quan el 

socialista Francesc Antich es convertí en el nou president de la Comunitat 

Autònoma, posant fi a una hegemonia del Partit Popular que es remuntava fins 

pràcticament l’any 1983. La pèrdua de la majoria absoluta per part dels conservadors 

permeté que PSIB-PSOE, Unió Mallorquina, PSM i Esquerra Unida / Els Verds 

s’aliessin en l’anomenat Pacte de Progrés, obrint una etapa de descentralització a 

favor dels Consells Insulars que finalitzaria el 2003. 

El 2003, l’anterior president, Jaume Matas, que havia succeït a Cristòfol 

Soler, tornava a presentar-se com a candidat del Partit Popular, aconseguint la 

majoria absoluta: així, durant el seu mandat, Matas aprovaria mesures tan 

destacables com les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), la Llei General 

Turística (LGT) o la creació de la Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3), el primer 

mitjà audiovisual públic de l’arxipèlag. 

La pèrdua de la majoria absoluta per part dels populars permeté el retorn 

d’Antich a la presidència del Govern de les Illes Balears en el marc del segon Pacte 
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 Per contextualitzar l’aparició d’aquest mitjans durant la seva etapa històrica, s’han considerat els 
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de Progrés, del qual en formaren part Unió Mallorquina i la coalició política Bloc 

per Mallorca (PSM, Esquerra Unida, Els Verds). Totes aquestes formacions signaren 

l’anomenat “Acord per l'estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears”, 

que s’aplicà fins les eleccions de maig de 2011: a elles, el Partit Popular –liderat 

aquesta vegada per José Ramón Bauzá– tornava a guanyar obtenint no només la 

majoria absoluta, sinó els millors resultats electorals en tota la seva història a 

l’arxipèlag balear. 

Amb un dels PIB més alts de tot l’Estat espanyol, les Illes Balears seguien 

recolzant-se sobre el turisme com a principal motor de la seva activitat econòmica: 

tot i el fenomen de la estacionalitat, les diferents àrees vinculades al sector terciari 

són proporcionalment majors a les representades per agricultura, ramaderia i 

indústria. Això, dins d’una conjuntura demogràfica que, en paraules de Pere A. Salvà 

i Tomàs, “presenta una composició complexa, definida pels canvis socioterritorials i 

culturals (...) i una certa desestructuració social”. 93  

La societat illenca dels primers anys del segle XXI es caracteritzava –i, de 

fet, encara s’hi caracteritza– per la confluència d’un conjunt de població autòctona, 

descendents de la població preexistent a les Illes Balears abans del boom turístic, 

amb un gruix poblacional de persones vingudes des de diferents punts de la 

Península Ibèrica des dels anys cinquanta i, posteriorment, d’aquelles vingudes de 

l’estranger. “Una població de components ètnics i culturals diferents –continua 

Salvà i Tomàs– pot provocar una secessió social i cultural, fet que obliga a dissenyar 

plans estratègics de futur per donar resposta a una societat amb sensibilitats 

multiculturals”. 

Cal afegir, també, el notable creixement demogràfic experimentat per 

l’arxipèlag des de finals dels anys noranta com a conseqüència directa de l’augment 

de població estrangera: segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 

l’any 2010 el 22% de la població insular procedien d’altres països. L’any següent, 

segons el cens del INE, la població de les Illes Balears era de 1.113.114 persones, de 
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les quals 873.414 (el 78,47% del total) residien a Mallorca en un context de continu 

creixement demogràfic. Així ho reflecteixen els censos elaborats per l’INE i la 

Fundación BBVA el 2009 al voltant de la densitat de població de les Illes Balears: si 

la relació d’habitants per kilòmetre quadrat el 2001 era de 186,6, el 2008 aquesta 

xifra s’elevava fins 214,9.  

4.1.2.- Marc legal audiovisual i normatiu d’IB3 Televisió. 

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB, seria el seu 

acrònim) es va crear el 22 de maig de 1985 amb la Llei 7/85 durant el govern 

autonòmic de Gabriel Cañellas (Partit Popular): no obstant això, no va quedar 

constituït fins el 26 de març de 2004 amb l’anunci de la creació de les societats 

públiques Televisió de les Illes Balears S.A. (IB3 Televisió) i Radio de les Illes 

Balears S.A. (IB3-Ràdio). 

A novembre de 2003, mitjançant la Llei d’Acompanyament de Pressuposts, es 

modificà l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 7/1985, la qual cosa permet al nou ens 

signar convenis amb altres organismes públics encarregats de la gestió dels serveis, 

també públics, de la radiodifusió i televisió, però també realitzar connexions entre 

diferents cadenes, intercanvis de programes o cessió temporal de mitjans i serveis. 

La modificació de la Llei de 1985 via Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 

2004 tenia una poderosa raó de ser, segons el reportatge “El nou panorama públic de 

l’audiovisual a les illes Balears” de Comunicació 21: 

“D’una banda, eliminava un dels esculls per a la creació d’un Consell 

d’Administració de RTVIB, que originàriament havia de ser escollit pel Parlament 

amb una majoria de dos terços de la Cambra. Un fet que obligava el PP a pactar els 

noms dels nous consellers del PSIB-PSOE. La modificació legislativa repescava, a 

més, un instrument que permetia investir el vigent Consell Assessor de Ràdio 

Televisió Espanyola a Balears, com a Consell d’Administració del nou ens RTVIB. 

A la pràctica, doncs, la reforma de la llei permetia desbloquejar la possible 

resistència parlamentària que hi pogués haver en el tràmit legislatiu i s’aprofitava 

d’un Ens ja constituït, el Consell Assessor de RTVE, per començar a prendre les 
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primeres decisions de la RTVIB, de manera pràcticament immediata”
94

. 

L’EPRTVIB, a dia d’avui95, es regeix per la Llei 15/2010, de 22 de desembre, 

la qual regula tant seu model audiovisual com la gestió que es fa del mateix. Aquesta 

té com a objecte principal definir el model organitzatiu i de gestió del servei públic 

de comunicació audiovisual de les Illes Balears i els principis bàsics que s’hi 

estructuren al seu voltant: “La regulació del servei públic de la ràdio i la televisió de 

les Illes Balears ha de definir essencialment l’organització i el règim jurídic de la 

seva prestació i ha de garantir els elements específics que diferencien l’activitat de 

servei públic de l’activitat privada audiovisual. Els mitjans públics de comunicació 

audiovisual han d’estar orientats a complir unes funcions de servei públic de manera 

que es garanteixin i prioritzin els valors que el legislador considera que són la raó de 

ser del servei i que estan íntimament lligats amb el dret a rebre informació veraç, a la 

garantia del pluralisme, al respecte de la dignitat de les persones i a oferir uns 

continguts de qualitat, sense que això comporti necessàriament una renúncia al 

caràcter lúdic i generalista de les emissions”, es pot llegir a la seva exposició de 

motius. 

Dins el marc legal existent, també cal destacar la importància de la Llei 

5/2013, d’1 d’octubre, encarregada de regular el sector audiovisual de l’arxipèlag: 

després de Cantàbria i Extremadura, les Illes Balears ajustaven la seva legislació a la 

nova normativa audiovisual introduïda amb la Llei 7/2010, de 31 de març, General 

de Comunicació Audiovisual (LGCA), establint la organització administrativa en 

matèria audiovisual, amb la finalitat que la Comunitat Autònoma pugui 

desenvolupar les competències que té atribuïdes en aquesta matèria. A més, 

contempla la possibilitat de que la radiotelevisió pública pugui establir acords amb 

altres televisions públiques per a la producció, edició i emissió conjunta de 

continguts. 
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Més recentment, el 22 d’abril de 2014, el Parlament aprovà el Mandat Marc 

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, on s’estableixen els objectius 

que ha d’assolir durant un període de sis anys: “Els objectius que prevegi el mandat 

marc s’han de desenvolupar de manera precisa i concreta mitjançant els contractes 

programa subscrits entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 

Balears. Aquest mandat marc que ara abordam ha de servir per reivindicar el 

compromís dels mitjans audiovisuals públics amb els objectius marcats a la llei que 

regula l’Ens, i per la qual els mitjans públics de comunicació audiovisual han d’estar 

orientats a complir unes funcions de servei públic de manera que es garanteixin i 

prioritzin els valors que el legislador considera que són la raó de ser del servei i que 

estan íntimament lligats amb el dret a rebre informació veraç, a la garantia del 

pluralisme, al respecte de la dignitat de les persones i a oferir uns continguts de 

qualitat. En aquest sentit, aquest mandat estableix els objectius del servei públic a 

partir del marc de les lleis que regulen i afecten els mitjans de comunicació 

audiovisual”. 

 

4.1.3.- Cronologia i procés de constitució d’IB3 Televisió 

L’any 1985 es va aprovar, amb el consens de tots els grups polítics del 

Parlament de les Illes Balears, la creació de la Companyia de Televisió i Ràdio de les 

Illes Balears: la inexistència d’un model audiovisual local i definit, l’estalvi 

pressupostari i el reduït espai comunicacional de l’arxipèlag sotmès a nombroses 

dificultats receptores –recordem que, aleshores, el Centre Territorial de TVE-Balears 

no havia aconseguit emetre al 100% del territori illenc– impedí la possibilitat de 

crear una televisió pròpia durant el mandat del president del Govern de les Illes 

Balears, Gabriel Cañellas. 

És per això que, durant aquells anys, TVE-Balears, tot i dependre de la 

Direcció General de RTVE, assumí bona part de les funcions i objectius d’un canal 

autonòmic: “Aquí, a Mallorca, en cal ésser, però, més imaginatius, perquè ni tenim 

la força política ni, sobretot, el mercat de sis milions que té Catalunya. És per això 
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que cal aprofitar l’existència d’uns nuclis televisius, que com és el cas del centre 

territorial de TVE, per poder participar en un hipotètic canal en català”, afirmà el seu 

director, Sebastià Verd.96 

D’ençà, la creació d’un canal televisiu propi havia estat una de les grans 

mancances audiovisuals de les Illes Balears: així, a mitjans dels anys noranta, 

seguint l’exemple de Euskal Telebista al País Basc i TV3 a Catalunya, Unió 

Mallorquina reclamava la creació d’un espai comunicacional propi i coherent amb la 

realitat social, política i cultural del territori que, a més, servís per normalitzar la 

llengua catalana dins d’aquest àmbit. Tot això a un temps en el que les 

desconnexions de TV3 a territori insular no havien acabat de quallar i les de TVE-

Balears eren considerades com a insuficients. No obstant això, les nombroses 

discrepàncies polítiques i la manca del pressupost necessari impediren, de nou, fer-

ho realitat. 

Amb la presidència del socialista Francesc Antich (1999-2003), el Pacte de 

Progrés considerà la creació d’un model audiovisual propi com un dels objectius 

irrenunciables d’aquella legislatura. Per això, a novembre de l’any 2000, el Govern 

balear reservà vint milions de les antigues pessetes dels pressuposts generals per 

realitzar un estudi per determinar la viabilitat d’una possible televisió autonòmica, 

just a uns moments en els que pràcticament totes les televisions regionals 

acumulaven importants deutes. Aquest estudi va ser impulsat per l’antic cap de 

premsa del PSIB-PSOE, Jordi Bayona, i aleshores director general de Comunicació 

del Govern. Una part de la premsa local criticà amb duresa aquella decisió: al 

reportatge “La televisión pública, un pozo sin fondo”, El Mundo denuncià que el 

Govern d’Antich es llençava a una carrera per aconseguir una televisió regional de 

difícil finançament i més que possible dèficit: 

“El Gobierno de la Comunidad de las Islas Baleares acaba de anunciar, por su 

parte, su intención de poner en marcha un canal propio de TV, que nacería bajo 

criterios similares a los de Castilla y León. Para ello, ha reservado 20 millones de 

pesetas de los presupuestos generales para realizar un estudio de viabilidad del 
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proyecto (…) Todos estos canales han recibido más subvenciones de sus 

respectivos gobiernos autonómicos que la propia RTVE (…) Estas enormes 

inversiones en el medio televisivo contrastan significantemente con sus porcentajes 

de audiencia, que raramente superan el 18% de cuota de pantalla. En 1999, el 

conjunto de todos los canales regionales obtuvo el 17,1% de media de audiencia 

sobre el total de televisiones existentes (…) Es imposible presumir que el Govern 

balear no conoce perfectamente todos estos datos nada embriagadores. Es 

imposible pensar que el equipo que dirige Jordi Bayona desconoce esta realidad. 

Las autoridades baleares han de saber, por fuerza, que lanzarse a la creación de un 

canal de televisión autonómico implica unos riesgos económicos que ningún canal 

español ha sido capaz de esquivar hasta la fecha. Todos han cometido los mismos o 

parecidos errores, siempre más o menos resueltos a cuenta del erario público (…) 

Al margen de los posibles planteamientos políticos, de los que se ha querido huir 

deliberadamente en esta crónica de hechos consumados, cabe preguntarse no 

obstante si, aun así, el Govern balear está dispuesto a lanzarse por el camino de una 

televisión regional de difícil financiación. Parece ser que sí. Pero la pregunta no es 

ya por el qué, sino más bien –y aquí es donde está el verdadero peligro– como. 

¿Cómo?”.
97

 

Pere Sampol (PSM), aleshores vicepresident del Govern i conseller 

d’Economia, Comerç i Indústria, fou un dels principals defensors de la creació d’una 

radiotelevisió pròpia. Havent aconseguit el vistiplau de l’Associació de Productors 

Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), defensà un canal autonòmic de caràcter 

semipúblic que aprofitàs els diferents canals locals de l’arxipèlag –Canal 4, M7 del 

Grup Serra i les televisions de Menorca i Eivissa– així com la seva plantilla i la 

infraestructura existent. Sampol posà també damunt la taula arribar a acords per 

emetre material de TV3 i Canal 33, cedits per la Televisió de Catalunya al Govern 

Balear98. No obstant això, els dubtes pressupostaris i les diferències entre els distints 

partits que conformaren el Pacte de Progrés sobre quin model audiovisual havia 

d’adoptar el futur canal autonòmic acabaren per paralitzar el projecte. 

S’hagué d’esperar a la segona legislatura de Jaume Matas (Partit Popular) 
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com a president del Govern de les Illes Balears per impulsar la creació d’una 

televisió de nova generació. A octubre de 2003, el propi Matas confirmà la seva 

embranzida al projecte per tal de crear un mitjà “rentable, plural, bilingüe i defensor 

de la cultura i la lengua de las Islas Baleares”. El mateix president consideraria la 

seva creació com un dels seus principals objectius d’aquell nou cicle. Per això, el 26 

de març de 2004 es constituí l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 

(EPRTVIB) amb l’objectiu de gestionar les societats Televisió de les Illes Balears, 

representada per IB3 Televisió com IB3-Ràdio. Així, des del seu naixement, IB3 és 

membre de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 

(FORTA). 

Es necessitaren prop de 40 milions d’euros durant el primer any de 

funcionament d’IB3, un pressupost que s’amplià en 60 milions a partir del 2006. 

Durant aquesta primera etapa començaren treballant a IB3 una seixantena de 

persones, xifra que s’ampliaria el 2005 fins arribar a les 96: aquesta xifra és 

considerablement baixa si la comparem amb els més de 3.000 treballadors de TV3 

(Catalunya) o els 1.300 de Canal 9 (País Valencià). Maria Umbert Cantalapiedra, 

llicenciada en Ciències de la Informació i cap del gabinet de Jaume Matas, fou 

nomenada directora general del nou mitjà,  decisió que fou enèrgicament criticada 

tant per la oposició del Govern com pel mateix sector professional de l’arxipèlag. 

Mentre, el volum de continguts quedà dividit entre produccions pròpies 

(informatius, retransmissions, etc.) i produccions alienes (concursos, sèries, etc.). Un 

dels objectius de la nova televisió fou dinamitzar el sector audiovisual de les Illes 

Balears, per la qual cosa una nova generació de noves productores insulars trobaren 

el seu espai a IB3: això suposà, segons les xifres aportades pel govern de Matas, la 

creació de 600 nous llocs de feina, tant directes com indirectes. 

Els estudis centrals d’IB3 –situats a la antiga seu de Televisió de Calvià99– es 
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troben situats al Polígon de Son Bugadelles (Calvià): foren inaugurats l’1 de març de 

2005 –coincidint, precisament, amb la Diada de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears– pel president Jaume Matas. Aquell mateix dies, tot i que en prova, 

començaren les seves emissions. D’aquesta forma reflectia la premsa local aquell 

històric moment: 

“La televisió autonòmica de les Illes Balears, IB3, va començar ahir les seves 

emissions en proves, hores després que el president del Govern, Jaume Matas, 

inaugurés davant un miler de persones les instal·lacions de l'Ens Públic de 

Ràdiotelevisió, ubicades a Calvià (...) Les instal·lacions d'IB3 compten amb més de 

5.000 metres quadrats i estan dotades amb tecnologies de darrera generació (...) «El 

naixement de la nostra televisió autonòmica és, sense cap dubte, una manifestació 

més de la voluntat de les Illes Balears d'exercir l'autogovern», assegurà ahir el 

president. Matas reconegué que 22 anys després de l'aprovació de l'Estatut, la 

vertebració de l'arxipèlag és «una tasca inacabada» i advertí que l'objectiu de la 

radiotelevisió autonòmica és «garantir el dret de tothom a estar informat» i 

«assegurar la màxima participació social de la ciutadania en la construcció d'una 

realitat de la qual depèn el futur de tots». El responsable recordà que la idea de 

posar en marxa una televisió autonòmica no és nova, afirmà que si no s'ha fet 

realitat abans ha estat per «inhibició, manca de voluntat o indecisió», i assegurà 

que ara la major autonomia financera de Balears permet assumir aquest repte. 

Segons Matas, la nova televisió neix amb una forta vocació de servei públic, basa 

la seva gestió en la col·laboració amb la iniciativa privada i té com a finalitat 

connectar amb la societat civil a través del foment a la participació ciutadana. El 

president justificà la presència de mitjans de proximitat i la seva especialització i 

comentà que «l'especialitat d'IB3 està molt definida: són les Illes Balears»; reclamà 

que es creï el clima propici perquè els professionals «puguin fer feina amb llibertat, 

independència i confiança»; i instà a aprofitar la «favorable conjuntura» per fer 

«entre tots una televisió per a tots».
100

 

Cal destacar que el mateix 1 de març també començaren les emissions d’IB3-

Ràdio –o Ràdio de les Illes Balears S.A.– des del seu actual emplaçament: el número 

7 del carrer Manuel Azaña, a la ciutat de Palma. 
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A maig del mateix any començaren a emetre els informatius d’IB3, obrint 

una fase de proves i reajustaments que culminarien el 5 de setembre de 2005, quan 

s’iniciassin les seves emissions regulars. Una setmana abans, els màxims 

responsables dels seus informatius (els periodistes Rafel Porcel, Javier Alonso i 

Pedro Macías) decidiren abandonar IB3. Així ho reflectí Diario de Mallorca: 

“Fuentes consultadas por este rotativo han indicado que entre las causas del 

abandono de estos profesionales se hallan los constantes problemas de 

coordinación y diálogo con los editores de los programas de noticias, que han sido 

contratados directamente por IB3 e imponen criterios informativos diferentes a los 

de la productora. Además, según estas mismas fuentes, IB3 ignora con frecuencia 

la figura del coordinador y trata directamente con los redactores de la empresa 

externa. Esta incómoda situación es, aparentemente, la causa de que estos 

profesionales se hayan sentido “infrautilizados” y hayan optado por abandonar el 

proyecto”.
101

 

Cal assenyalar que, aleshores, el seu logotip corporatiu –tres raigs que 

coronaven la lletra B– havia estat dissenyat per l’empresa de publicitat Clave 

després d’una inversió de 30.000 euros. 

Les eleccions de maig de 2007 –inici del govern de Francesc Antich dins el 

segon Pacte de Progrés– marquen un nou període per a la breu història d’IB3: 

Antoni Martorell, antic militant d’Unió Mallorquina, substitueix a Maria Umbert a 

la direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, fet que provocà les 

crítiques del Partit Popular: “No es coherente que en la pasada legislatura se criticara 

que la directora de IB3 fuera parcial a pesar de no ser militante de ningún partido y 

ahora este tema pase desapercibido”, afirmà el seu diputat, Antoni Serra. 

Durant aquesta nova etapa augmentaren els continguts en llengua catalana 

mitjançant un acord de reprocitat amb TV3 i, també, retransmissions esportives 

(futbol de primera divisió, Formula 1, etc.) en català. De la mateixa forma, s’acordà 

la creació d’un nou logotip color magenta on la lletra B i el número 3, afegits, 

simbolitzen “l’objectiu de cohesionar les Illes”, segons Martorell. L’adjudicació 
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d’aquesta nova imatge corporativa a l’empresa Cent & Ment –muntada pel propi 

director general d’IB3, anys enrere–, així com l’elevada dotació del concurs públic 

(600.000 euros) fou durament discutida per l’oposició. Per la seva part, la portaveu 

del Govern, la socialista Joana Barceló, volgué deixar clar que la nova imatge 

suposava “accelerar” el procés de canvi del model d’IB3. 

Si bé és cert que els índex d’audiència d’IB3 anaven en augment –recolzats, 

principalment, en la sèrie Llàgrima de sang, l’edició dels migdies dels Informatius i 

les retransmissions esportives– la situació financera era, com a mínim, delicada. 

L’any 2008 –és a dir, tres anys després de la seva creació– acumulava un deute 

bancari de 160 milions d’euros, als quals s’hi afegien 90 milions més a proveïdors. 

Això obligà a la direcció general d’IB3 a establir un pla de sanejament econòmic per 

tal d’abaixar el pressupost de la cadena a la meitat de 95 a 53 milions d’euros. La 

mesura implicà realitzar retallades i ajustar la plantilla –“al mínim i necessari”, 

especificà a la premsa el propi director general– que, aleshores, estava formada per 

180 treballadors directes. 

“IB3 anuncia recortes de directivos y del personal de administración. Los 

responsables  de la radiotelevisión imponen ajustes hasta enero porque está 

sobredimensionada. La época de las vacas gordas se ha acabado en la 

radiotelevisión pública. Una deuda cercana a los 230 millones de euros y la sombra 

de la crisis económica amenazan la pira de fondos públicos en que se ha convertido 

la cadena. El director general del Ente Público de Radiotelevisión de les Illes 

Balears, Antoni Martorell, tenía previsto reunirse ayer con el comité de empresa de 

IB3 para anunciarles un recorte de la plantilla compuesta por unas 180 personas. La 

mayoría de los trabajadores sobre los que se ciernen los despidos ocupan cargos 

directivos, de edición o empleos en el área administrativa. Cabe recordar que los 

programas, y por tanto, los periodistas y los técnicos, se encuentran subcontratados 

a productoras. Fuentes oficiales del ente confirmaron a este rotativo la nueva 

política de «recortes» que se prolongará desde verano hasta enero del próximo año. 

Los actuales gestores consideran que la radiotelevisión de Balears se encuentra 

«sobredimensionada» y resulta imprescindible un «ajuste al actual momento 

económico». Las fuentes oficiales se resisten a fijar el número de personas que se 
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verán obligadas a dejar sus empleos”.
102

 

Una altra de les mesures per aconseguir una major rendibilitat d’IB3 parteix 

de la externalització dels seus informatius mitjançant un concurs públic adjudicatari 

destinat a empreses privades: l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 

obria l’agost de 2008 un termini de vint dies per rebre ofertes per un import màxim 

d’onze milions d’euros anuals. Des del Govern de les Illes Balears s’assegura que la 

mesura –enèrgicament criticada pels treballadors d’IB3– no perjudicaria la línia 

informativa de la cadena, sinó que, més aviat, comportaria nombroses avantatges a 

nivell empresarial.103 No obstant això, la decisió provocà divergències polítiques 

dins el mateix Pacte de Progrés: “Con esta decisión –informava aleshores el Diario 

de Mallorca– el Bloc se siente traicionado. Pese a lo prometido, el conseller de 

Presidencia, Albert Moragues, se ha marchado de vacaciones sin reunir a los 

partidos del pacto para analizar el futuro de la radiotelevisión pública, sumida en una 

profunda crisis económica y de audiencia. Entretanto, los directivos del ente han 

puesto en marcha una serie de concursos públicos que, a juicio del Bloc, 

comprometen el modelo de la cadena”. 

La política de retalls pressupostaris i estalvi es perllongaria fins el 2010, any 

en el que el propi Martorell decidí dimitir com a conseqüència directa de la política 

econòmica del Govern de les Illes Balears: “El aún director de IB3, ha explicado en 

una reunión a puerta cerrada con un grupo de directivos del ente autonómico los 

motivos de su repentina dimisión. «Me voy porque los recortes del Govern son 

abusivos», les ha dicho”104. El substituí Pere Terrassa Sánchez, que fins aleshores 

havia ocupat el càrrec de sotsdirector. 

La històrica majoria absoluta de José Ramón Bauzá (PP) a les eleccions de 

maig de 2011 marca el capítol més recent de la història d’IB3.  Durant la seva 

campanya, el candidat popular a la presidència del Govern de les Illes Balears va fer 
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referència a prendre mesures contundents per tal de redimensionar econòmicament 

l’espai audiovisual de l’arxipèlag: així doncs, anuncià la seva intenció de tancar 

Televisió de Mallorca i de privatitzar parcialment IB3, a més de retallar les seves 

dotacions pressupostàries anuals: 

“El president del PP balear, José Ramón Bauzá, ha anunciat avui que, en cas de 

guanyar el seu partit les eleccions (...) és partidari d’incloure en un futur capital privat 

en IB3 (...) Segons el seu parer, «el que cal fer és redimensionar», i aquest ajust 

«d'afectar tant IB3 com Televisió de Mallorca». «IB3 ha de reduir-se, i segurament, en 

un futur, amb la legislació apropiada, haurem de donar-lo entrada a capital privat», ha 

dit Bauzá. En la seva intervenció en la cadena, ha indicat que aquest retall en els 

mitjans públics de les illes respon que «no es pot gastar el que no es té» i que, per tant, 

«hi ha que retallar».
105

 

Sostenint la necessitat de retallar despeses, alguns dels continguts que 

nodrien la graella d’IB3 desaparegueren. Un exemple destacable és que, durant 

aquest període, deixà d’emetre partits de futbol de Primera Divisió al considerar-los 

una despesa excessivament alta. A canvi, es potencià el futbol local emetent en 

exclusiva partits de Segona Divisió B, amb els equips Atlético Baleares, Manacor, 

Mallorca B i Sporting Mahonès com a grans protagonistes. De la mateixa forma, 

IB3 deixà d’emetre els grans premis de Formula 1 que arribaren a la seva graella 

durant la direcció d’Antoni Martorell: la seva emissió no pogué competir amb les 

ofertes per La Sexta i TV3, a més de no poder recuperar la considerable inversió 

econòmica que suposà. 

La dimissió de Pere Terrassa i el breu temps en que Jacobo Palazón assumí 

les seves funcions, donaren pas a sis mesos en els quals assumí el control de forma 

temporal  el vicepresident autonòmic, Antonio Gómez. Finalment, el càrrec fou 

ocupat per José Manuel Ruiz. Des d’aleshores, seguint la tònica general des del seu 

naixement, les discrepàncies i confrontacions entre el govern de Bauzá i la seva 

oposició respecte el model d’IB3 han estat nombroses i importants.  

A partir del canvi de mapa polític resultant a les eleccions autonòmiques de 
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maig de 2015 (caracteritzat, principalment, per l’ensorrament del Partit Popular de 

Bauzá i la formació d’un govern tripartit entre PSIB-PSOE, MES Mallorca i MES 

Menorca encapçalat per la presidenta Francina Armengol), els xocs al voltant del 

control del mitjà públic han estat una constant. El Partit Popular, en boca de la 

portaveu Margalida Prohens, criticà contundentment a Podemos, formació política 

representada a nivell autonòmic pel documentalista Alberto Jarabo, per ser 

incoherent respecte a l’objectiu de “despolititzar la ràdio i la televisió pública” i, per 

contra, voler assumir el seu control ideològic.106 Certament, Podemos proposà al 

músic i regidor del partit a Manacor, Carles Grimalt, com a principal responsable del 

mitjà autonòmic, decisió que aixecà nombroses crítiques per part de diferents sectors 

socials, ja que el marc legal impedeix que un dirigent polític estigui al front de l’Ens 

públic. És per això que, davant aquestes reaccions oposades, a finals de juliol de 

2015 revocà la seva decisió. 

Els diferents candidats a director proposats per PSOE (Antoni Sintas), MES 

Mallorca (Joan Marí), MES Menorca (Pere Bagur) i Podemos (Xesca Vidal) han 

posat de manifest la manca de consens, tot i que aquestes formacions polítiques 

coincideixen  en que la nova IB3 “debe inspirarse en la clausurada TV Mallorca que 

dirigia la periodista Marisa Goñi”107 per convertir-se en un mitjà plural, independent 

i que doni prioritat a les productores locals. La manca d’acord entre el tercer Pacte 

de progrés obligà a canviar el marc normatiu al voltant de l’elecció del director, 

permetent que s’esculli al nou responsable del mitjà autonòmic sense necessitat de 

consensuar-ho amb el Partit Popular. Així ho descriu Última Hora, a la seva edició 

del 2 de setembre de 2015: 

“La reforma de la ley de IB3 que prepara la izquierda cambia el modo de elegir a 

su dirección (...) no se limitará únicamente a reducir el porcentaje necesario (de dos 

tercios a tres quintas partes) para elegir al Consejo de Dirección del que, en la 

actualidad, surge el director o directora general. La reforma permitirá que la 

persona que ocupe la Dirección General no tenga que formar necesariamente del 

Consejo de Dirección. En cualquier caso, el máximo responsable del ente será 
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elegido por el Parlament. La duda es ahora si se mantendrán los seis meses que son 

necesarios para que la elección sea por mayoría absoluta”.
108

 

En aquesta conjuntura d’indecisió, la cúpula d’IB3 designada pel Partit 

Popular al seu moment, encapçalada per Josep Maria Codony, nomenà Toni Bauzá 

com un nou director, substituint a Mar Adrià, destituïda l’1 de juny de 2015 al haver-

se negat a signar les pròrrogues i renovacions en plena campanya electoral: “Josep 

Maria Codony, el todavía director general de IB3 radio y televisión, nombrado por el 

Govern del PP de José Ramón Bauzá, lanzó ayer un serio desafío al Ejecutivo de 

izquierdas. Nombró director de la televisión totalmente a espaldas del Govern. De 

hecho, tanto la presidenta Francina Armengol como la consellera de Transparencia y 

Cultura, Esperança Camps, se enteraron por la nota de prensa que emitió ayer por la 

mañana el ente público”.109 No obstant això, el paper de Toni Bauzá fou purament 

anecdòtic al haver estat destituït de forma fulminant quan el nou Govern, acusant al 

Partit Popular d’haver vulnerat sistemàticament la Llei 7/2010 de Funció Pública, 

declarà nul el seu nomenament, manifestant a més la intenció de “llevar este asunto 

a los tribunales”. 110 

Durant els primers mesos del nou govern progressista es va posar de manifest 

el debat al voltant de quin model de mitjà públic vol i necessita la societat de 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El futur immediat del mitjà passa per les 

afirmacions que, a una roda informativa produïda el 3 de setembre de 2015, realitzà 

Esperança Camps. A ella, la principal responsable de la Conselleria de Participació, 

Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears, exposava les bases de 

l’acord del pacte per a reformar la radiotelevisió IB3 de la següent forma: 

“Com sabem, IB3, concretament el redreçament d’IB3, és un compromís del pacte 

de Govern. I tenim el mandat de tota la ciutadania, per emprar els doblers, els 

impostos de tots els ciutadans, per oferir un producte audiovisual de qualitat que 

ens representi, com a ciutadans (...) Entenem que els ciutadans, tot els que ens han 
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votat, però també els que no ens han votat, voldrien veure un canvi quan encenem 

el televisor i quan sintonitzem la ràdio (...) Una de les màximes d’aquesta 

consellera que els parla, que com saben és del seu gremi, és que tant la ràdio com 

la televisió pública han d’estar gestionades per professionals. Per tant, els polítics 

no hi hem de posar les mans (...) El que si han de fer, tant el Govern com el 

Parlament, és facilitar que els professionals d’IB3 puguin fer les seves tasques amb 

tota llibertat i amb la dignitat necessàries (...) Els grups parlamentaris han d’arribar 

a un acord per a reformar la llei (...) Abans de parlar de canviar de model, abans de 

pensar cap on volem que vagin els mitjans públics de ràdio i televisió, hem de fer 

que els que tenim ara en marxa, respectin la llei. És tan senzill com això. Tan 

senzill com garantir, per exemple, que es compleixi la pluralitat en els Serveis 

Informatius. Tan senzill com que, els contractes amb les productores, es facin 

atenent a les necessitats de programació i no a les necessitats de finançament de les 

empreses. Tan senzill, com que a la graella on hi hagi programes de servei públic 

on es tinguin en compte les minories, on es parli de cultura, on es parli de medi 

ambient, d’economia, d’indústria, d’història. On hi hagi concursos, programes 

d’entreteniment, programes musicals, magazines, etc., tenint en compte el fet 

insular. I tan senzill com que la llengua que s’utilitzi sigui el català normatiu, 

seguint el llibre d’estil vigent des del 2009, revisat i aprovat pel Departament de 

Filologia Catalana de les Illes Balears. Tot això és tan senzill que es pot fer ara. Es 

pot fer ja (...) Un gran nombre de ciutadans va dipositar les seves esperances en un 

govern de canvi. I un dels punts de canvi era justament, des d’un principi, 

dignificar IB3 (...) El model de radiotelevisió pública que defensam ha de servir 

justament per cohesionar aquestes quatre illes que formen el nostre país. Ha de 

convertir en riquesa aquesta aparent dificultat que representa la insularitat. Per tant, 

s’ha de reequilibrar el contingut de les illes i des de les illes anomenades menors. 

El model de radiotelevisió pública que defensam ha de servir per donar veu a les 

minories i per cohesionar la societat, per protegir els drets dels infants, per posar en 

valor la solidaritat i la diversitat cultural, per defensar el medi ambient. El model de 

radiotelevisió pública que defensam ha de ser el garant de que els ciutadans de les 

illes ens hi poguem miraré sense vergonya, i al mateix temps, ha de ser una finestra 

des d’on poguem observar el món”.
111

 .  

Les paraules de l’actual consellera Camps marquen, de moment, el full de 
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ruta que pretén seguir el nou Pacte de Progrés per tal de garantir alguns dels 

objectius fonamentals que persegueix tot mitjà públic i, de pas, passar pàgina 

després de la gestió que hi realitzà el govern de José Ramón Bauzá. 

 

4.1.4.-Localització i àmbit d’emissió d'IB3 Televisió 

La seu d’IB3 Televisió –així com la de l’Ens Públic de Ràdiotelevisió de les 

Illes Balears– es troba situada al número 21 del c/ Magdalena, al Polígon de Son 

Bugadelles (Santa Ponça, Calvià). IB3 disposa de dues corresponsalies a altres illes 

de l’arxipèlag: així, la de Menorca està situada al número 22 del c/ Artrutx (Maó). 

La corresponsalia de les Pitiüses es troba al número 6 del c/ Pintor Narcís Huguet, a 

Sant Rafel (Sant Antoni, Eivissa). Des de l'1 de març de 2005 emet a l'àmbit 

territorial de les Illes Balears. 

 

4.2. Model audiovisual d’IB3 Televisió. 

A mode d’introducció, cal especificar que IB3 Televisió és una televisió 

pública autonòmica de segona generació amb els programes informatius 

externalitzats, com la majoria dels seus serveis, fet que la diferència dels models de 

TVE i Televisió de Mallorca.  

4.2.1. Estructura interna d’IB3 Televisió i organització. 

L’estructura professional de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 

Balears queda, a nivell intern, conformada de la següent forma: 

- Director general. 

- Dos adjunts a la direcció general. 

- Responsable de logística i serveis generals. 

- Director de màrqueting. 

- Secretari general. 

- Director financer. 

- Director del Centre de Producció de Menorca. 
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- Director del Centre de Producció d’Eivissa / Formentera. 

- Administratius. 

- Tècnics administratius. 

- Cap de recursos humans. 

- Cap de comptabilitat. 

- Productors. 

- Tècnics. 

- Subalterns. 

 

IB3, com a mitjà televisiu, presenta una sèrie de trets dins la seva estructura, 

quedant definits els següents càrrecs: Director d’Antena, Cap de Promoció i 

Publicitat, Director d’Explotació, Director d’Informatius, Director d’Esports, Cap de 

Producció Executiva, Cap de Producció Executiva, Subdirector d’Informatius, 

Coordinador d’Informatius i Sistemes. Per contra, la IB3 queda estructurada pel 

Director d’Informatius i Programes, Cap d’Informatius i Esports, redactors i 

locutors, Cap de Programes, Cap tècnic, operadors tècnics, documentalistes i 

administratius. 

A la tardor de 2003 s’introduïren tot una sèrie de reformes dins el Consell 

d’Administració, ampliant la seva composició fins a disset membres: aquests 

haurien de ser elegits a cada legislatura per la majoria de dos terços en aplicació dels 

criteris de proporcionalitat relativa als grups parlamentaris de les Illes Balears: “Sus 

miembros ejercerán la presidencia de manera rotatoria por un periodo de cuatro 

meses. Además, estarán sometidos a un amplio régimen de incompatibilidades, de 

manera que no podrán tener vinculación, entre otras, con empresas publicitarias, de 

producción o distribución de películas y productoras de discos. Tampoco con 

empresas que provisionen de programas y material, presten servicios o tengan 

relación laboral con RTVE las sociedades de ambos entes y con cualquier otra 

entidad pública o privada”, es llegia a Diario de Mallorca. 

Cal destacar el fort control polític sobre el seu Consell d’Administració: “El 

presidente del Govern se reservara la última palabra a la hora de nombrar y destituir 
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a su máximo responsable ejecutivo, el director general. El control efectivo estará en 

manos del partido que gobierne en cada periodo de legislatura: contara con mayoría 

en el Consejo de Administración y tendrá la potestad de no nombrar al director 

general, desde la presidencia del Govern. Además de este órgano, todas las 

sociedades integradas en el ente contaran con un único consejo asesor con una 

amplia mayoría de representación: un vocal designado por cada uno de los Consells 

Insulars, tres por el Govern, tres por los sindicatos y uno por la UIB. Aunque su 

opinión no tendrá caràcter vinculante podrá emitir dictámenes y especialmente sobre 

los contenidos de la programación”.112 

 

4.2.2.-Objectius i incidència social d'IB3 Televisió. 

Des de la seva plana web, IB3 presenta la seva proposta audiovisual com un 

“grup de mitjans de comunicació de titularitat pública de les Balears que impulsa la 

identitat pròpia de les Illes, la seva cultura i la seva llengua, amb una programació 

plural i de proximitat”. Defineix com a un primer objectiu clar la seva voluntat de 

convertir-se en “el mitjà de referència a les Balears, amb una oferta innovadora, 

atractiva i de qualitat que transcendeixi els límits de les Illes i projectant-ne una 

imatge moderna i arrelada en els seus valors”. Cal recordar que, al seu discurs 

inaugural de l’1 de març de 2005, el president del Govern de les Illes Balears Jaume 

Matas justificà la creació d’IB3 per contribuir a cohesionar un arxipèlag condicionat 

per les diferències derivades seu caràcter insular i demanà públicament que aquesta 

fos “una televisió per a tots”. 

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a dia d’avui, es regeix per la 

Llei 15/2010, de 22 de desembre. Cal destacar l’article 2 del Títol I, on es defineix 

com un servei públic a disposició dels ciutadans de les Illes Balears amb uns 

continguts audiovisuals adreçats als següents aspectes: 

- Satisfer les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans. 
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- Garantir la llibertat d’expressió i el dret dels ciutadans a rebre una informació 

independent, objectiva, imparcial, veraç i plural. 

-   Promoure el coneixement i difondre la identitat de les Illes Balears tenint en 

compte el fet diferencial derivat del seu caràcter insular i pluriinsular. 

- Garantir l’accés universal a la informació, la cultura, l’educació i 

l’entreteniment. 

- Difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. 

- Promoure el pluralisme i la participació democràtica. 

- Oferir una programació de qualitat. 

- Procurar el desenvolupament del sector audiovisual des del punt de vista de 

la millora de la seva contribució a l’economia de la comunitat autònoma. 

Des dels seus primers dies, la vocació d’IB3 ha estat desmarcar-se d’altres 

televisions autonòmiques en català amb notable seguiment a l’arxipèlag –com Canal 

9 i, molt especialment, TV3– per defensar un model propi, d’acord amb la realitat 

social, política i cultural dels televidents illencs. Per això, el Partit Popular defensà 

durant l’any 2004 i 2005 la necessitat de crear un model televisiu que no 

s’assemblés excessivament al d’altres comunitats autònomes i que servís per 

refermar tant els valors com la identitat de les Illes Balears. Aquests objectius 

queden notablement il·lustrats a les afirmacions que realitzà la vicepresidenta del 

Govern balear, Rosa Estaràs, a les sessions parlamentàries de la tardor-hivern de 

2004: 

“Els que representem la sobirania d’aquestes Illes Balears, els ciutadans i 

ciutadanes, defensem els interessos d’aquestes illes abans que defensar-ne els de 

qualsevol altre (...)  Volem un model amb identitat pròpia; no volem estar 

supeditats ni a Canal 9 ni TV3 (...) Reforcem la nostra identitat i, per tant, la nostra 

autoestima. Satisfem aquests interessos culturals (...) La televisió i la ràdio de les 

Illes Balears té l’objectiu de reforçar la identitat i, per tant, l’autoestima, i això ens 

dóna una independència envers altres comunitats autònomes (...) Crec que s’ha fet 
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una aposta forta per la nostra llengua, per la cohesió social, per allò que seria la 

dignitat cultural i de qualitat (...) Qualitat i quantitat; presencia i participació de les 

Illes: pensar des de i per a les Illes Balears. Desconnexions territorials per poder-

nos atracar a la realitat de cada illa. Pensar en l’illa, i en la Comunitat Autònoma. 

Elaborar i emetre informació veraç, independent, objectiva i d’interès per als 

ciutadans de les Illes Balears, que augmenti el coneixement de la seva realitat, del 

seu entorn”. 

A més de refermar els valors identitaris, un altre dels objectius principals 

d’IB3 com a mitjà públic és la seva vocació vertebradora: cohesionar amb la seva 

línia de continguts i informacions les illes de Mallorca, Menorca i les Pitiüses. 

“Desde el Grupo Popular no tenemos la menor duda de la función social que lleva a 

cabo. Poco a poco se va convirtiendo en un instrumento eficaz de cohesión 

territorial, y refuerza y amplía las señas de identidad de nuestra comunidad, 

vinculada siempre televisivamente a TV3”, afirmà el diputat Francisco Molina 

Fresneda (PP) a la sessió parlamentària del 15 de novembre de 2005. 

Aquests objectius serien discutits pel profesor de Dret Constitucional de la 

Universitat de les Illes Balears, Antoni Bennàssar, des de les pàgines de Diario de 

Mallorca: 

“IB3, és un ens públic que, teòricament, ha de servir els interessos generals de la 

ciutadania. Així, ens hem de fer davant la seva creació i el seu funcionament dues 

grans preguntes: per a que serveix IB3? I què aporta IB3 a la ciutadania que no 

tingués abans de que fos creada? La moderna idea de servei públic (el que tocaria 

ser IB3) implica la intervenció activa dels poders públics en determinats àmbits de 

l’economia per suplir activitats deficients del sector privat o que, per qüestions 

d’interès general, es consideren que han de ser gestionades des de mans públiques. 

Respon, en aquest sentit, IB3 a la idea de servei públic? La resposta és evidentment 

negativa. L’emissió de programació d’IB3 que es pot veure en altres canals privats 

i públics d’àmbit estatal o autonòmic de manera gratuïta no té cap sentit. Què 

hauria de fer IB3 per diferenciar-se de la resta de canals i oferir un autèntic servei 

públic radiotelevisiu?”.
113
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L’emissió d’antigues sèries com Walker Texas Ranger, Se ha escrito un 

crimen o Los vigilantes de la playa, emeses prèviament a altres canals autonòmics o 

estatals, generà inquietuds i dubtes entre els periodistes locals, sabent que IB3 

costava anualment a cada ciutadà de les Balears un total de 90 euros, front als 43 que 

costava TV3 als catalans o els 23 de TVE al conjunt de la població espanyola. Una 

mostra evident és l’article “Nuestro dinero y las audiencias de IB3” que Joan Riera 

signà a Diario de Mallorca: 

“Las mayores críticas contra IB3 se centran en su sectarismo y en la manipulación 

constante de la información. No les falta razón (…) Sin embargo, lo peor es el 

derroche de dinero. Pagamos millones de euros para que la audiencia soberana elija 

unas series y películas que podíamos ver gratis total en TV3 y Canal 9, y en los dos 

idiomas cooficiales del archipiélago, o por programas protohistóricos que ya se han 

emitido decenas de veces en todos los canales. Las mediciones de audiencias me 

dan la razón. Los espectadores dan la espalda a la producción propia, aquello que 

justificaría la existencia de IB3. Un seguimiento de los datos de las tres últimas 

semanas lo demuestra. En antena una serie caducada del tipo Walker o Xena, la 

princesa guerrera y se anima el share (…) Comienza un espacio creado en las islas 

y en lengua vehicular de la radio y televisión autonómicas y la cosa decae”. 
114 

Més rellevant en comparació és “IB3: El que és i el que hauria de ser”, 

l’article que, l’any següent i al mateix diari, signà Margalida Solivellas en 

representació de la Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears: 

“Què ha de ser una televisió pública? Per als espectadors que la paguen, ha de ser 

un instrument que serveixi per cohesionar un territori cultural i lingüístic. A l’altre 

costat de la pantalla, ha de fomentar el sector audiovisual com a forma de cultura i, 

en conseqüència, ha de servir per dinamitzar l’economia. Fa tres anys que va néixer 

IB3. És el moment de fer-nos algunes preguntes. S’assembla en res al que se 

suposa que hauria de ser? No, de cap manera Primer de tot, perquè la miren unes 

7.000 persones diàries. És molt poca gent. En mitjana de cadena està per darrera de 

TVE, Tele5, Antena 3, Cuatro, La Sexta. Però, per què tan poca gent? No ens 

enganem. No existeixen formules màgiques per aconseguir audiència. Però que una 

de les apostes de programació sigui S’ha escrit un crim ja indica moltes coses. 
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Perquè IB3 emet el mateix assassinat que ja hem vist fa 15 anys a TV3, TVE, 

Canal 9...? És només un exemple que podríem extrapolar als abdominals de Mitch 

Buchanan (Els Vigilants de la Platja) o la mirada penetrant de Remington Steel. Els 

programes de producció pròpia tampoc han connectat amb la societat balear, amb 

uns continguts poc innovadors ; programes del cor, karaokes, formats pseudo-

informatius i magazines copiats que, per molt que canviïn de nom i aspecte, 

s’estrellen contínuament amb la realitat. No interessen. (…) Ja que IB3 no connecta 

amb el públic i ens està sortint caríssima, com a mínim haurà servit per 

desenvolupar la industria audiovisual de les Balears. No? De cap manera. El 93% 

dels programes d’IB3, inclosos els informatius, els fan 2 grups empresarials. Les 

empreses, amb diferents noms, estan vinculades a l’empresari Cinto Farrús i el 

Grup Serra. Llevat de comptadíssimes excepcions, les productores que ja 

funcionaven abans d’aquesta bombolla audiovisual s’han d’associar a aquest grup 

si volen fer feina per a IB3. Recapitulem. IB3 no connecta amb l’audiència, surt 

caríssima i no ha fomentat la industria audiovisual. Com a mínim, IB3 serà una 

bassa de consens polític. No? Per aquesta, no tenim una resposta clara. IB3 va 

néixer a l’època del PP i Jaume Matas. El seu model “externalitzat” va comptar 

amb el rebuig frontal de l’oposició. Una oposició (PSOE i BLOC) que avui 

governa la comunitat autònoma. Es cert que en el “llibre del repartiment” del nou 

Pacte de Progrés, IB3 va caure en mans d’Unió Mallorquina que, com sempre, ha 

anat una mica per lliure. No connecta, és cara, ha fomentat la industria d’una 

manera escandalosament parcial i va néixer enmig d’una gran controvèrsia política. 

Però han canviat el model que tant criticaven, aquests partits que ara governen? Per 

aquesta sí que tenim resposta. No, de cap manera. El que han fet és perpetuar-lo. 

Fins i tot, han reconegut públicament que encara no han afrontat el problema, 

perquè ni tan sols s’han reunit ni una sola vegada per parlar sobre IB3 (…) Això és 

IB3. Res a veure amb el que hauria de ser. Els fets i les xifres demostren que IB3 

no compleix amb la seva funció pública, s’ha endeutat escandalosament, ha 

contribuït a l’enriquiment de dos empresaris i ha fomentat la precarietat entre els 

seus treballadors. Tot això, embolicat amb el silenci més absolut dels grups polítics 

i la majoria dels mitjans de comunicació”. 
115

 

Donant cobertura informativa del 100% del territori insular, s’aconseguí 

segons els responsables d’IB3 omplir un buit històric en matèria audiovisual, 
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especialment pel que respecta a Menorca i les Pitiüses. D’aquesta forma, el Govern 

de les Illes Balears legitima el servei públic d’IB3 no per la seva rendibilitat 

econòmica, sinó pel seu efecte social generat pels seus objectius principals.  

Aquests, en bona part, queden integrats dins del volum Rentabilidad social 

de la televisión pública. El ejemplo de IB3 (2011), signat per José Antonio García 

Bustos i editat pel Departament de Comunicació i Màrqueting de l’Ens Públic de 

Radiotelevisió de les Illes Balears. Els exemples més evidents són, en aquest cas, la 

creació de la Facultat de Comunicació Audiovisual i Periodisme al Centre 

d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) al curs 2005/2006, fomentar un 

mercat laboral intern (periodistes, productores, càmeres, guionistes, etc.) i el foment 

i la cohesió de la llengua pròpia. Al voltant d’aquest darrer aspecte, García Bustos 

afirma el següent: 

“Al ser la única televisión en las Illes Balears cuya lengua vehicular es el catalán, 

empleado según las variantes del uso de las Illes Balears, es una herramienta de 

gran utilidad para el uso y el fomento de la lengua catalana. El hecho de entrar en 

los hogares de los espectadores y ofrecer contenidos en esa lengua ejerce una 

importante labor para cualquier lengua que es la de darle utilidad en todos los 

ámbitos y no solo en los que se está acostumbrado a usarla. Así, mediante la 

televisión, se permite dar y recibir el mensaje para hablar de fútbol, cocina, 

noticias, excursiones, actividades de mar, montaña, de diferentes profesiones, etc. 

El fomento de la lengua propia es otro beneficio de la televisión autonómica (para 

las Comunidades que la tienen) de difícil valoración económica pero debe ser 

tenido en cuenta aunque sea desde el punto cualitativo”.
116

  

 

4.2.3.- Òrgans de control d'IB3 Televisió. 

Segons la Llei 7/1985, l’ens de radiotelevisió pública de les Illes Balears 

s’havia de dotar de Direcció general, de Consell d’Administració i, finalment, 

Consell Assessor. El decret 29/2004, de 26 de març, disposa legalment que mentre 
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no s’hagués constituït el Consell d’Administració o el Consell Assessor d’IB3, les 

seves funcions les ha d’exercir el Consell Assessor de Televisió Espanyola a les Illes 

Balears. D’aquesta forma, el CARTVE-Balears assumí temporalment la seva funció 

consultiva. 

Tot i no ser un òrgan decisori, la creació del Consell Assessor de 

Radiotelevisió de les Illes Balears arribà amb considerable retard. A novembre de 

2004, Pilar Costa (PSIB-PSOE), amb el suport d’Esquerra Unida / Els Verds i PSM-

Entesa Nacionalista, acusà el Partit Popular d’endarrerir el procés de la seva 

formació: “Pensem que el consens en el model audiovisual encara hauria de ser 

possible, a pesar de les passes que no tenen marxa enrere que dóna el Govern”. El 

Partit Popular, en boca de la seva diputada Carolina Torres Cabañero, es defensà de 

la següent forma a la sessió parlamentària del 15 de novembre de 2005: “El consell 

assessor és un òrgan que no té cap funció imprescindible, ja que l’ ens públic pot 

cobrir totes les seves funcions i arribar als acords necessaris per al seu correcte 

funcionament sense aquest òrgan consultiu”. Tot i així, es posicionà a favor de la 

creació d’un consell assessor propi, per evitar possibles interferències amb els 

d’altres cadenes. 

El 26 de gener de 2005 es creà la Comissió de Control Parlamentari sobre 

Radiotelevisió de les Illes Balears, formada per 17 membres: nou d’aquests (Carme 

Feliu, Miguel Jerez, Joan Font, Carolina Torres, Josep Simó Gornés, Maria Anna 

López, Miquel Munar, Maria Binimelis, Francesc Molina) pertanyien al PP; cinc al 

PSIB-PSOE (Pilar Costa, Valentí Valenciano, Antoni Diéguez, Félix Fernández, 

Rosa Maria Alberdi), un a PSM-Entesa Nacionalista (Pere Sampol), un al Grup 

Parlamentari Esquerra Unida / Els Verds (Miquel Ramon) i, finalment, un al Grup 

Parlamentari Mixt (Miquel Nadal). 

El 8 de febrer de 2005, Carme Feliu (PP) fou escollida presidenta amb nou 

vots, mentre que Valentí Valenciano (PSOE) i Miguel Pérez (PP) resultaren elegits 

vicepresident i secretari respectivament. La decisió provocà les crítiques de PSM-

Entesa Nacionalista: “Ja que aquesta és una comissió de control dels mitjans de 

comunicació audiovisual públics, el més coherent perquè aquesta comissió sigui el 
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màxim d’independent seria que estàs presidida per un membre de l’oposició”, afirmà 

el seu representant parlamentari, Pere Sampol. 

D’ençà, les crítiques sobre el model audiovisual d’IB3 i la seva gestió han 

estat constants i força contundents. L’oposició al govern del Partit Popular coincidí 

en assenyalar que la televisió autonòmica tenia un marcat caràcter partidista i 

parcial. “El Grup Parlamentari Socialista –afirmà la que, aleshores, era diputada 

seva, Francina Armengol– sempre ha dit el mateix: un projecte que comença 

malament sol acabar pitjor i aquest projecte comença molt malament en aquesta casa 

perquè no ha estat consensuat amb ningú, en cap força política que conforma el 

Parlament de les Illes Balears. No ha estat consensuat tampoc a nivell social (...) És 

un model que fuig molt del que pot ser el control partidista d’un ens que ha de ser un 

servei públic per a la Comunitat Autònoma”. 

La línia d’acusacions del PSIB-PSOE transcorre paral·lela a la que feren 

Esquerra Unida / Els Verds en boca de la seva representant, Margalida Rosselló 

Pons: “Ens trobem amb una televisió partidista, feta únicament i exclusivament 

perquè el Govern, i per tant el partit que li dóna suport, quedin bé. És per tant una 

televisió oficialista (...) És una televisió on clarament la censura i la manipulació és a 

l’ordre del dia (...) perquè no disposem d’una informació, d’una pluralitat i una 

claredat”. Finalment, cal destacar la denúncia que feia Eduard Riudavets i Florit 

(PSM-Entesa Nacionalista) el 3 de febrer de 2005: “IB3, ho hem denunciat per 

activa i per passiva, neix amb un pecat original: la manca d’independència, posada 

en marxa en el seu moment per una llei d’acompanyament, ni negociada ni 

consensuada amb responsables partidistes al seu capdavant”. 

La línia informativa dels primers mesos d’IB3 fou durament discutida en els 

debats parlamentaris, provocant un continu intercanvi d’acusacions entre el Govern i 

la seva oposició. “Ha tingut en compte el Govern de les Illes Balears per nomenar 

els càrrecs més importants d’IB3 que cap d’ells no hagi estat mai crític amb un 

govern del PP?”, demanà Antoni Dieguez Seguí (PSIB-PSOE) el 15 de febrer de 

2005. El 22 de febrer de 2005, el mateix qüestionà l’alt número de alts càrrecs dins 

IB3 vinculats al PP: “Esta vez tengo que preguntarle si no le parece excesivo el 
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número de altos cargos que tienen mucho que ver con el Partido Popular y si no es 

un mérito que nunca hayan sido gente crítica con el Partido Popular (...) ¿No cree 

que es excesivo el número de altos cargos que están vinculados al Partido Popular en 

la nueva televisión del régimen?”. 

Durant els debats de la Comissió de Control Parlamentari, s’arribà a acusar al 

Govern de censura informativa, a partir d’eliminar les xiulades als representants del 

Partit Popular durant la gala inaugural d’IB3 o la eliminació d’una entrevista feta a 

un esportista mallorquí que lluïa una camiseta antiautopista d’Eivissa, el 13 d’agost 

de 2005. “Les publicacions subliminals no són les més adients (...) No s’emetran 

entrevistes de gent que porti missatges subliminals”, defensà la directora, Maria 

Umbert Cantalapiedra. “Això és d’un atac a la llibertat d’expressió i al dret 

d’informació. Vol dir això que si, per exemple, un jove porta una samarreta del Che 

tampoc podrà sortir perquè s’entendrà que és molt revolucionari, o una senyora que 

porti un vestit amb roses farà olor a PSOE (...) De veritat que és molt perillós el 

camí que vostès estan prenent mitjançant aquesta manipulació informativa, que no 

és gens subliminal, sinó tot el contrari, és fet expressament”, li replicà Pilar Costa 

Serra (PSOE) el 27 de setembre del mateix any. Les seves crítiques es perllongarien 

fins a març de 2006, amb afirmacions com aquestes: “Ha nascut una televisió 

autonòmica totalment polititzada, polititzada en aquest cas en el seu sentit negatiu, 

en el sentit de ser “una televisió de partit, on es practica la censura i la manipulació 

(...) Repassant els objectius de la nostra televisió respecte a la informació plural, he 

de dir que vostès han convertit aquesta pluralitat en només una pluralitat dins els 

membres del Partit Popular i el Govern”. 

Davant aquesta línia d’acusacions, el Partit Popular defensà en bloc la 

pluralitat i el rigor informatiu d’IB3, acusant a l’oposició d’emprar les crítiques a la 

radiotelevisió pública amb l’objectiu de desgastar el Govern de Jaume Matas. Les 

crítiques no acabaren aquí, i és que, des de l’oposició, es qüestionà que un dels 

principals objectius que justificaven l’existència d’IB3 –fer país, vertebrant i 

cohesionant les diferents illes de l’arxipèlag dins d’un mateix patró audiovisual 

informatiu– no s’estigués duent a terme: és el cas dels programes de debats i 
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entrevistes que, aleshores, conduïen els periodistes Carlos Dávila i Fernando 

Shwartz a IB3 en castellà. 

La capacitat de “fer país” fou també qüestionada per Pilar Costa (PSIB-

PSOE), el 7 de març de 2006: “Parlen també vostès de la vertebració territorial (...) 

El problema és que el contingut d’aquests objectius no es compleix. La vertebració 

territorial és una vertebració que ja m’explicaran vostès com la fan perquè, per posar 

només un exemple, en el tema d’esports Menorca i Eivissa no existeixen”. A la 

mateixa sessió parlamentària, Margalida Rosselló Pons (Esquerra Unida / Els Verds), 

afirmà: “Aquesta televisió i ràdio no ajuda a la vertebració territorial, ni molt manco 

a la normalització lingüística (...) El tema lingüístic és un tema de cohesió i 

vertebració social. En aquest sentit, s’hauria de tenir el rigor d’entendre que això és 

un tema que no es pot imposar només parlant de modalitats: precisament, la llengua 

és cohesió social”. 

Es important precisar els paral·lelismes d’aquestes controvèrsies polítiques amb 

les que tindrien lloc un cop el Pacte de Progrés tornés al Govern de les Illes Balears. 

Durant aquest període no es qüestionaren aspectes com el model lingüístic o la 

vocació cohesionadora d’IB3: més aviat, el Partit Popular centrà les seves crítiques 

en la censura informativa i la poca objectivitat respecte certes informacions 

d’actualitat, especialment amb Unió Mallorquina, formació política que va proposar 

el nomenamentdel director general d’IB3 d’aleshores, Antoni Martorell. Un cas 

destacable és quan la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, 

hagué de comparèixer davant la justícia pel cas Can Domenge a novembre de 2009. 

Tomàs Bordoy, des del diari El Mundo, feia la següent interpretació: 

“La segunda autoridad de estas Islas acudía ante un juez a prestar declaración (…) Se 

presentaba una extraordinaria ocasión, la prueba de fuego, para medir el grado de 

fiabilidad e independencia de nuestro medio institucional de bandera, IB3, este 

monstruo televisivo (…) que ha venido siendo un instrumento político al servicio de 

un partido liliputiense, UM, alcanzando cotas de manipulación bolivarianas. IB3, 

ateniéndose a una extendida práctica de censura moderna, que consiste en sepultar las 

informaciones importantes bajo un montón de noticias insignificantes distrayendo así 

la atención sobre las noticias esenciales, podía haber optado ayer por esta forma de 
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manipulación a la que nos tiene acostumbrados ya pero quizás hubiera resultado 

demasiado burdo y dio un paso más. Abrió sus informativos con las imágenes de la 

presidenta del Parlament entrando en la Audiencia aunque minimizando las protestas 

que suscitó y eludiendo en todo momento referirse a los motivos por los cuales la 

señora se veía ante el juez, haciendo por tanto abstracción del escándalo. Y 

continuando con esta tónica, de las declaraciones que se sucederían –el president 

Antich o el portavoz de la oposición señor Fiol– así como de la posterior rueda de 

prensa sin preguntas en el Parlament, ofreció únicamente las frases más dulcificadas, 

aquellas que carecían de cualquier intención o de las que podía extraerse una lectura 

más favorable. Queriendo ofrecer una imagen de imparcialidad, al saberse también 

sometida su credibilidad a la lupa ciudadana, no supo IB3 dejar de sustraerse a este 

modo de hacer que le ha acarreado el desprestigio. Es decir, minimizar la realidad y 

descontextualizarla para confundir al espectador. Ayer volvió a demostrar que es un 

medio bajo el férreo control de una dirección mercenaria que sirve únicamente los 

intereses de a quién debe el cargo”.
117

 

 

4.2.4.- Finançament d’IB3 Televisió. 

IB3 Televisió, així com IB3 Ràdio, són essencialment finançades a partir dels 

doblers públics. Així ho ratificà el document Mandat Marc del Parlament a l’Ens 

Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, del 22 d’abril de 2014. Al títol VI, Article 

36, es regula el finançament del seu servei públic: “El finançament de l’Ens Públic 

de Radiotelevisió de les Illes Balears i de les seves societats filials ha de ser suficient 

per al compliment de les obligacions del servei públic en els termes que prevegin les 

lleis anuals de pressuposts. El contracte programa haurà de preveure, com a mínim, 

les aportacions amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma destinades a la 

prestació del servei públic de ràdio i televisió”. No obstant això, el mitjà té altres 

fonts d’ingressos, com la publicitat o l’externalització d’alguns dels continguts, 

concedides mitjançant concurs públic. 

El finançament d’IB3 amb doblers públics sempre ha estat font de divisió 

entre la societat illenca. L’agost del 2008, El Mundo / El Día de Baleares publicà 
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una enquesta elaborada entre els seus lectors que reflecteixen unes dades a tenir 

presents: un 8 % (142 vots) defensa que el Govern balear havia de finançar IB3 amb 

doblers públics front un aclaparador 92% (1.606 vots) que s’hi manifestà en contra. 

Temps després, el 28 de febrero de 2014, el diari digital Ciutat.es publicava una 

enquesta similar: mentre un 49,9% es mostrava a favor que la televisió illenca es 

finançàs amb la publicitat, fent la competencia a altres mitjans de comunicación 

privats, el 50,1% defensa que s’havia de pagar amb els imposts, a l’igual que altres 

serveis com la sanitat, l’educació o el benestar social. 

 

4.2.5.- Model lingüístic d’IB3 

Amb l’Estatut d’Autonomia de 1983 es reconegué la llengua catalana com a 

pròpia i, per tant, oficial juntament amb el castellà. Aquest marc legal referent a la 

llengua s’amplià amb el tercer punt de l’article 30 del Títol III de la Llei de 

Normalització Lingüística, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 29 d'abril 

de 1986: aquesta exposa que el Govern de les Illes Balears promourà la 

normalització lingüística en els centres emissors de RTVE a les Balears a fi 

d’assegurar una presència adequada del català com a llengua pròpia de les Illes. 

També  l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears exposa que 

“la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana serà 

la Universitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà 

participar a una institució adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, formada per 

totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana”. L’Ens 

Públic va encomanar el llibre d’estil adreçat als seus treballadors al COFUC 

(Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura), 

organisme depenent de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern autonòmic. I 

no a la Universitat de les Illes Balears. 

El manual d’estil del COFUC, adreçat d’IB3, tenia previst donar preferència 

a les formes pròpies de l’arxipèlag pel que fa al lèxic, la morfologia i la fonètica, tot 

i que dins els límits marcats per la normativa del català estàndard. El Partit Popular, 
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com a impulsor del nou mitjà, defensà la necessitat de crear una televisió on es 

reflectís el català propi de les Illes Balears amb els seus diferents parlars dialectals –

mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc– amb la finalitat que els 

telespectadors i oients de Mallorca, de Menorca i de les Pitiüses es sentissin 

totalment identificats amb el model de llengua proposat per IB3.  

La vicepresidenta Rosa Estaràs, als seus discursos referents al model 

lingüístic d’IB3 durant les sessions parlamentàries de la tardor de 2005, emfatitzà la 

importància de reflectir les variants dialectals pròpies als continguts de la cadena:   

“Sempre es respectaran les varietats dialectals de la nostra terra. Sempre dins els 

límits que marca la normativa vigent, de tal manera que els ciutadans de les Illes 

Balears, quan veuen IB3 o senten la ràdio, s’hi senti absolutament identificat (...) 

Volem programes específics i ho volem en mallorquí, en menorquí, eivissenc i 

formenterenc (...) Volem fomentar les nostres senyes d’identitat. Per tant, contribuir 

a divulgar el coneixement del català propi de les Illes Balears. Sabem que el català 

és la llengua vehicular de la nostra ràdio i televisió pública (...) Jo crec que 

potenciar el mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc és el que demanen la 

gran majoria de ciutadans d’aquesta terra”. 

El 3 de febrer de 2005, el grup parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 

presentà una proposició no de llei recolzada per PSOE i Esquerra Unida / Els Verds, 

on exigia al Govern que el llibre d’estil fos consultat, avaluat i modificat per la 

Universitat de les Illes Balears, assenyalant el possible risc que suposava introduir al 

model castellanismes o expressions desnormativitzades. La proposta fou rebutjada i 

discutida pel Partit Popular, que defensà la serietat i rigor del llibre d’estil elaborat 

pel COFUC: “El Govern balear respecta i valora enormement la feina de la UIB, 

però disposem de mecanismes i organismes propis per fer aquest tipus de feines més 

relacionades amb facilitar la consulta de la normativa lingüística i que no tenen cap 

relació amb debats gramaticals”. D’aquesta forma, la proposta no de llei 8506/04 fou 

rebutjada per 7 vots a favor i 9 en contra, ratificant que el llibre d’estil vàlid seria el 

del COFUC. 

A més de les variants dialectals del català, dins el model lingüístic de la 
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primera etapa d’IB3 s’apostà també pel bilingüisme: la seva directora general, Maria 

Umbert Cantalapiedra, va declarar que IB3 aplicaria als seus continguts el 

“bilingüisme natural”, alternant el castellà i el català a la seva programació, si bé la 

llengua pròpia tindria un pes major. El 7 de març de 2006, Rosa Estaràs assegurà al 

Parlament de les Illes Balears que de 24 hores d’emissió a IB3, el 70% de la 

programació es fa “en català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”, 

afirmació que seria discutida per la oposició al realitzar-se continguts en castellà a 

les màximes hores d’audiència. 

Cal recordar també les dades aportades per Maria Umbert a febrer del 2005 –

un mes abans de la inauguració d’IB3– a partir d’un sondeig realitzat a 1.600 

persones. D’aquestes, un 41% es manifestava a favor de que el nou mitjà oferís una 

programació bilingüe: la xifra contrasta notablement amb el 26% que es manifestà a 

favor d’una televisió íntegrament en català. Per contra, el 32% demanaven que tots 

els seus continguts fossin, exclusivament, en castellà. Fou per aquelles dades quan el 

catedràtic Antoni Bennàssar qüestionà públicament el model lingüístic de la nova 

televisió, per no tenir un compromís explícit amb la llengua catalana: 

“La radiotelevisió publica podria tenir una justificació si IB3 hagués esdevingut un 

instrument de normalització lingüística que emetés una programació íntegrament 

en català per intentar compensar un espai radioelèctric ple de canals 

castellanoparlants. Contràriament, emetre pel·lícules i sèries en castellà en horaris 

de màxima audiència, com fa ara habitualment IB3, desvirtua el sentit lingüístic 

que hauria de tenir l’emissora”.
118 

Per la seva part, Unió Mallorquina insistia que el model de televisió 

autonòmica no només havia de ser consensuat entre la seva formació i el PP, sinó 

tots els partits amb representació parlamentària: a més, el partit aleshores encapçalat 

per Maria Antònia Munar defensà que IB3 havia de ser un mitjà on el català fos, 

explícitament, la llengua vehicular: “Sobre cuál es el model que quiere poner en 

marcha –llegim a El Mundo– el número 1 de Unió Mallorquina en el Congreso de 

los Diputados, Josep Lliteres, recordó que, frente al bilingüismo defendido por el 
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Diario de Mallorca, 5 de juliol de 2006. 
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Ejecutivo de Matas, Unió Mallorquina aboga por un canal autonómico en el que el 

catalán sea la “lengua vehicular” predominante en la programación. Del mismo 

modo, el partido considera que esta nueva oferta audiovisual en ningún caso debe ir 

en detrimento de la recepción de los canales autonómicos de Catalunya (TV3 y C33) 

y Valencia (Canal 9)”. 

Amb el nou govern socialista (2007-2011), començà una nova etapa de major 

cura en matèria lingüística: sense deixar de potenciar les variants dialectals, 

s’assumeix un major rigor en l’estandardització de l’idioma, al temps que s’emeten 

majors continguts en llengua pròpia. La catalanització d’IB3 durant el govern de 

Francesc Antich arribà a un nou punt en el que els governs de Catalunya i les Illes 

Balears acordaren la reprocitat d’IB3 i TV3 amb l’objectiu de crear un espai de 

televisió en català al nou marc de la Televisió Digital Terrestre (TDT): 

“La Generalitat de Catalunya i el Govern balear han acordat avui la reciprocitat de 

les emissions entre les televisions públiques d'ambdós territoris (...) Està previst 

que la reciprocitat es pugui aplicar en un segon canal de Catalunya i les Illes 

Balears, si bé els dos Executius respectaran els drets d'emissió de les seves 

respectives televisions. A més, els dos governs també es comprometen a estudiar la 

viabilitat de crear un canal conjunt de televisió per Internet (IPTV) amb el 

contingut de les produccions pròpies de les televisions públiques de les Balears i 

Catalunya (...) Els dos consellers han mostrat l’ interès que existeix per consolidar 

un marc estable de cooperació entre les dues televisions, ja que això permetrà 

aprofundir en l'objectiu de «crear un espai de televisió en català», ha apuntat 

Moragues. Tresserras ha destacat la importància d’ «anar tots plegats» per 

constituir un mercat cultural «significatiu» a Europa i s'ha mostrat convençut que 

millorant l'oferta de canals, es millorarà també la quota d'audiència en català. El 

director general d'IB3 ha indicat que l'acord representa «una passa més de futur de 

cara a la consolidació d'un espai de televisió en català», i ha valorat positivament 

que els espectadors de les Illes puguin disposar d'una oferta de televisió més àmplia 

que l'actual. IB3 tindrà així una audiència potencial de set milions d'espectadors. 

Cullell s'ha mostrat satisfeta per l'acord que, segons ha dit, «ajudarà a millorar la 
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televisió pública en català e ambdós territoris»”.
119 

Amb l’acord de reciprocitat d’IB3 entre el Govern Balear i la Generalitat de 

Catalunya durant els anys vuitanta es podien sintonitzar els canals TV3 CAT, Super 

3/33 i 3/24, que desaparegueren l’oferta televisiva el 31 de març de 2015. Amb la 

reordenació de l’espai radioelèctric a causa de la liberalització del dividend digital, 

el govern de José Ramón Bauzá acordà que deixessin de funcionar els múltiplexs 

que ocupaven aquests canals. Les Balears, com la resta de comunitats autònomes 

han perdut un dels múltiplex i han hagut d'ubicar en un sòl múltiplex tots els canals 

d’àmbit autonòmic, IB3, IB3 HD, Canal 4 i els de TVC.  

 

Grups cívics, culturals i polítics, com Obra Cultural Balear, condemnaren la 

mesura al temps que reclamà la lliure elecció de llengua a la televisió: per això, el 2 

d’abril de 2015 organitzà una significativa protesta davant del Consolat de Mar per 

tal d’exigir a les institucions polítiques que continuessin les emissions dels canals 

prèviament esmentats, trenta anys després d’haver-se iniciat les emissions en català 

a l’arxipèlag. Tres dècades –des que, el desembre de 1984, la Societat Voltor 

promogués la recepció dels mitjans audiovisuals en català en el territori balear– 

havien fet que arrelés un sentiment de proximitat lingüística i cultural que Urko 

Urbieta, des de les pàgines d’Última Hora, resumia de la següent forma: “TV3 sigue 

formando parte de la memòria de muchos mallorquines. Y logró algo difícil: fer 

país, aunque fuera a 270 kilómetros de distancia”.120  

 

Segons l’Obra Cultural Balear (entitat impulsora de la recepció dels canals de 

TV autonòmics catalans a les Balears a través de Voltor), s’hagués pogut conservar 

l’emissió dels canals catalans  reservant per la TVC el múltiplex autonòmic i 

traslladant els canals d’IB3 als múltiplex insulars (un per Mallorca, un per Menorca i 

un per les Pitiüses) que romanien buits. 

 

La reciprocitat entre IB3 i TV3 quedà prou reflectida durant el segon Pacte de 
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dBalears, 22 de gener de 2009. 
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 Última Hora, 13 de juliol de 2014 
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Progrés, quan abundaren els continguts realitzats en un català perfectament 

normativitzat. El procés catalanitzador quedà interromput el 2011amb la pujada de 

José Ramon Bauzá al poder: entre d’altres mesures, s’augmentà el volum de 

continguts (sèries i pel·lícules, principalment) en castellà justificant que la seva 

adquisició era més econòmica que no pas les doblades al català. 

 

Aquesta no seria una de les darreres mesures controvertides pel que respecta 

al model lingüístic emprat a IB3: un dels principals conflictes resideix en l’aplicació 

de l’article salat als informatius de la cadena pública amb l’objectiu de potenciar les 

vessants dialectals de la llengua. La mesura fou defensada, en bloc, pel Partit 

Popular (“Creiem que és una defensa de les nostres modalitats pròpies, de les Illes 

Balears”, afirmà la portaveu Mabel Cabrer, el 14 d’abril de 2014) i UPyD, amb 

l’oposició frontal de PSOE, Esquerra Unida i MES per Mallorca: la Universitat de 

les Illes Balears i Obra Cultural Balear es posicionaren contra la mesura del Govern. 

És important destacar que, a l’estiu de 2014, l’Ens Públic de Radiotelevisió 

de les Illes Balears convocà un concurs de servei i assessorament lingüístic que, a un 

primer moment, fou adjudicat a Paraula Centre de Serveis Lingüístics, una entitat 

vinculada a Obra Cultural Balear. Els desacords entre ambdues parts respecte el 

model lingüístic va fer que el director general d’IB3, José Manuel Ruiz, anunciés 

que, finalment, el concurs havia quedat desert. La decisió va ser durament criticada 

per l’oposició, tal i com s’encarregà de reflectir-ho la premsa: 

“PSIB y Més consideran que la dirección de IB3 ha actuado con sectarismo en su 

decisión de declarar desierto el concurso para contratar el servicio de asesoría 

lingüística del ente (...) El socialista Cosme Bonet considera en un comunicado que 

el acuerdo tomado es «irregular» (...) Bonet señala que la modificación del criterio 

inicial para no darle el concurso no obedece a criterios técnicos ni objetivos sino 

que es fruto de la «deriva ideológica» del Govern de Bauzá (...) El diputado 

ecosoberanista Nel Martí ha mostrado su malestar por esta decisión. «El Govern 

quiere pagar con dinero público la aplicación de creencias paracientíficas en la 

radio y la televisión pública», asegura sobre el hecho de que los responsables del 

ente hayan decidido usar el artículo salado en los espacios del tiempo y en los 
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deportes. «IB3 no necesita externalizar ningún servicio ‘salador’ sino interiorizar 

que el catalán, con toda su riqueza, debe ser la lengua ya que la radio y la televisión 

tienen una función normalizadora irrenunciable», señala el diputado de Més”.
121

 

Cal destacar també l’oposició explícita dels lingüistes i filòlegs a la mesura 

del Govern de Bauzà, tal i com reflecteix el següent article d’Última Hora: 

“Los lingüistas consultados por este periódico rechazan que IB3 utilice el artículo 

‘salat’ en los informativos y aseguran que con esta norma el Govern quiere 

desprestigiar y arrinconar el catalán. «El objetivo es reducir la lengua catalana y 

convertirla en una lengua de segunda, relacionada con el mundo rural», argumenta 

el catedrático de Filologia de la UIB, Damià Pons (…) Pons destaca que el libro de 

estilo de IB3 especifica que se debe utilizar el artículo literario. Del mismo modo, 

en la Llei de Normalització Lingüística de Balears se establece que se deben usar 

las modalidades autóctonas y Pons recuerda que Costa i Llobera, Joan Alcover o 

Borja Moll las utilizaron en sus artículos literarios». Para el catedrático, la 

implantación del artículo ‘salat’ en los informativos de IB3 se enmarca en la 

estrategia del PP de «menospreciar la lengua». En la misma línea, el filólogo Jaume 

Corbera apunta el Govern «trata de devaluar el catalán» y convertirlo en «una cosa 

folclórica». En su opinión, el Govern de Bauzá «no sabe distinguir formalidad de 

informalidad, no tiene ni idea y sólo les interesa confundir» (…) El cap de Servei 

del Departament de Filologia Catalana de la UIB, Joan Antoni Mesquida, califica 

de «nefasta» la decisión de aplicar el artículo ‘salat’ en los informativos. «Estamos 

absolutamente en contra», asevera. Además, destaca que «intentamos ofrecer 

asesoramiento a IB3» y denuncia que han pasado unilateralmente las competencias 

al Institut d’Estudis Baleàrics. No obstante, puntualiza que el Departament de 

Filologia Catalana de la UIB realiza alegaciones a los documentos de IB3, aunque 

lamenta que no las tienen en cuenta. Respecto a la posibilidad de tomar alguna 

medida contra la utilización del artículo ‘salat’ en los informativos, señala que 

«tenemos que esperar a ver cómo se aplica». En este sentido, Corbera recrimina 

que «puedes hacer mil manifestaciones y no harán caso, no les importa nada lo que 

podamos decir desde la UIB”.
122

 

A juliol de 2015, el comitè d’empresa d’IB3 es posicionà a favor de recuperar 
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el model lingüístic avalat per la UIB als seus informatius, que va estar vigent durant 

els nou primers anys de vida de l’ens.123 A setembre del mateix any es confirmà que 

als informatius d’IB3 es tornaria a utilitzar un català normativitzat que deixàs de 

banda solucions controvertides com salar durant els esports o les prediccions 

meteorològiques, el model lingüístic de la ràdio televisió pública de les Illes Balears 

ha estat una constant font de confrontacions culturals i polítiques. Per una banda, les 

forces d’esquerres situades al voltant dels partits polítics del Tercer Pacte de Progrés 

(PSIB-PSOE, MES Mallorca i Menorca) i d’altres que es situen a l’oposició 

(Podemos, PI), es manifesten obertament a favor de l’ús del català normativitzat als 

models informatius, amb el suport de col·lectius professionals (Sindicat de 

Periodistes de les Illes Balears – SPIB) o culturals (Obra Cultural Balear). Per 

l’altra, s’hi oposen, defensant l’ús de les varietats dialectals mallorquina, 

menorquina, eivissenca i formenterenca, un gruix d’agrupacions polítiques 

encapçalades pel Partit Popular i que completen UPyD y Ciudadanos (C’s). Aquests 

partits tenen el suport explícit, tant en matèria política com lingüística, 

d’agrupacions cíviques anticatalanistes com Fundación Nacional Círculo Balear 

(FNCB), Fundació Jaume III, Som Salat o Grupo d’Acció Báleà (GAB). Des del 

2011, aquesta darrera formació desenvolupa la campanya “Volêm sa nostra llengo, 

volêm IB3 en salad” (SIC).  

Les friccions, intensificades durant la presidència de José Ramón Bauzá, i 

més concretament en el tram en el qual la filòloga Maria Antònia Lladó, cap dels 

lingüistes de la cadena i responsable directe de l’article salat als informatius d’IB3, 

arribaren a un nou capítol d’enfrontaments arran de la dicotomia entre article salat i 

literari en el context del model de mitjà públic. Tot i la voluntat d’unir i cohesionar 

dins d’un mateix model audiovisual un arxipèlag marcat per les diferències 

dialectals, la manca d’un model lingüístic definit i consensuat per totes les forces 

polítiques que integren el Parlament de les Illes Balears ha fet que aquesta qüestió 

sigui, encara ara, font de continus desacords pràcticament una dècada després del 

naixement d’IB3. 
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El nou panorama polític obert a la segona meitat del 2015 obre les 

perspectives a una reprocitat renovada entre IB3 i TV3, així com una política 

lingüística diferent a la desenvolupada durant la legislatura prèvia.  

 

4.2.6.-Producció i programació d'IB3 Televisió 

Des de la seva creació, IB3 s’ha consolidat com un mitjà que ha alternat la 

creació de continguts propis amb altres produccions externes, bé enregistrades 

expressament o bé ja realitzades i de les quals la cadena autonòmica paga drets 

d’emissió. “Es pot dir –afirmà Rosa Estaràs a la sessió parlamentària del 20 de 

desembre de 2004– que quasi totes les productores nacionals s’han interessat per 

contractar, soles o per col·laboració, amb productores legals, produccions i 

programes per a IB3. En certes produccions de certa complexitat és aconsellable, i 

així ha ocorregut en la posada en marxa de nombroses televisions autonòmiques, 

que les emissions locals amb menys experiència i recursos comencin aliant-se amb 

emissores consolidades de l’àmbit nacional i autonòmic al menys durant els primers 

anys de vida d’IB3”. En tot cas, la postura mantinguda des del Govern de les Illes 

Balears, independentment del seu color polític, és que IB3 juga un paper prou 

important dins el sector audiovisual de l’arxipèlag al generar un impacte econòmic 

positiu i crear llocs de feina, tant directes com indirectes. Segons les xifres aportades 

per Rosa Estaràs, durant el primer any de vida d’IB3 es va emetre un 73% de 

continguts propis o d’encàrrec realitzats íntegrament a les Balears. 

Els informatius d’IB3 començaren destacant com el principal contingut propi 

de la cadena. No obstant això, a partir de l’any 2008 es privatitzaren, seguint el 

model d’altres televisions autonòmiques de l’Estat, com Aragón TV (Aragó), 7RM 

(Murcia) o Televisión Canaria (Illes Canàries). Aquesta mesura permeté a 

corporacions públiques com aquestes realitzar ajustaments a les seves plantilles i 

estalviar despeses a uns moments de recessió econòmica. 

A més de l’aspecte tecnològic, i en vistes a que totes les televisions públiques 

presenten grans endeutaments, el mes d’agost del 2012, el Govern Central decideix 
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modificar la Llei General de Comunicació Audiovisual per permetre als govern 

autonòmics externalitzar part o tots els serveis de l’ens i inclús privatitzar-los, com 

és el cas dels informatius. L’externalització és un fet al panorama dels mitjans 

audiovisuals públics de l’Estat espanyol. A partir de la Llei de General de 

Comunicació Audiovisual, 10/2012, comunitats com Aragó, Múrcia , i els arxipèlags 

canari i balear passaren a externalitzar els programes de notícies. 

Aquest procés d’externalització ha rebut crítiques notòries. La Doctora en 

Periodisme i Ciències de la Comunicació, Núria Almirón, afirma que “el que diu la 

llei és que es permet l’externalització de tot, que és, de facto, una privatització però 

de llei, no exactament perquè el format que queda no s’iguala al d’una televisió 

privada”. Així, els continguts es poden fer des de fora del mitjà, “sense que hi hagi 

un control des d’un organisme que estigui gestionat amb criteris públics”. En la 

mateixa línia s'expressà el secretari general del Sindicat de Periodistes de les Illes 

Balears, Antoni Gomila: la reducció de personal i la substitució dels empleats 

públics per treballadors temporals d’empreses alienes fomenta la precarietat de 

l’ofici i la desprotecció dels treballadors. Ser un funcionari d’un mitjà públic, diu 

Almirón, “és una garantia laboral que dóna una independència molt important. Està 

pensada perquè una persona es pugui dedicar a fer la seva tasca sense sofrir”. Així, 

l’externalització d'alguns serveis i l'entrada de personal laboral, segons Gomila, 

“dificulta i no permet la creació d'eines de control dels continguts informatius, com 

podrien ser els consells de redacció”. Gomila afegeix que “és més difícil denunciar 

manipulacions o censures” dels continguts informatius. 

Per contra, altres veus s’han posicionat a favor de l’externalització de 

continguts: a una entrevista publicada a Media-Tics a setembre de 2014, el secretari 

general de FORTA, Enrique Laucirica Aranaz, afirmava que aquest mètode abarateix 

els costos de producció perquè la gestió és més eficient: “Se puede externalizar toda 

la producción, buscando un modelo de financiación sostenible. Eso puede generar 

ahorros muy significativos. La externalización abarata porque (...) en algunas 

cadenas y en algunos casos, hay plantilles sobredimensionadas”.  

Al marge dels pros i contres que ofereix l’externalització de continguts, les 
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notables dotacions pressupostàries a la cadena han permès desenvolupar una ampla 

varietat de programes elaborats per tota una sèrie de productores externes. Aquests 

continguts d’encàrrec es caracteritzen per la seva varietat, abastant espais 

d’actualitat i informació (Bon dia Balears, Crònica 112, 971 Balears, Crònica 

d’avui, Reporters), d’humor (Això és tot!, Au idò!, Baleàrix, Ous amb caragols), 

fauna i flora (Balears Salvatges), religiosos (Capellans), gastronomia (Sa bona 

cuina, Cuinant bolets, Això és mel!), infantils (El món d’en Guai), història (Jo hi 

era), esports (Joc i gols, Tira a tira, Total Esport), divulgatius (L'origen de les 

coses), cultura (Pulsions, Transparències), agricultura (Uep, com anam?)... També 

és important destacar la creació de sèries de ficció que han suposat un notable 

estímul pel sector illenc de guionistes i actors, com són els culebrots Llàgrima de 

sang o Vallterra o les humorístiques Mossèn Capellà o Migjorn. Per la seva part, el 

doblatge de sèries de dibuixos animats respectant les diferents modalitats illenques, 

aconseguiren el vistiplau de tots els grups polítics de l’arxipèlag. 

Més controvertit, en matèria pressupostària, ha estat el paper que ha jugat 

l’esport dins IB3. Des dels seus inicis, la televisió pública balear ha volgut fer una 

aposta clara per potenciar l’esport: “Existeix un conveni amb la Fundació Illesport 

per aprofitar les sinèrgies entre els mitjans públics de comunicació de les Illes 

Balears i aquesta fundació del Govern, que té com a finalitat promoure l’esport 

balear i els esportistes, aprofitant la tasca informativa i de divulgació que exerceixen 

les cadenes de ràdio i televisió d’IB3 (...) per tal de contribuir a la sana afició 

esportiva i promoure la identificació amb les icones i senyes d’identitat pròpies de la 

nostra comunitat”, afirmà la seva primera directora general, Maria Umbert 

Cantalapiedra. Així, ha estat habitual que equips d’elit com el Reial Mallorca o el 

Llanera Menorca hagin copsat bona part del seguiment informatiu de l’àmbit 

esportiu. “Han de tenir un tractament preferencial”, sentencià Umbert. 

No obstant això, les fortes inversions realitzades en les emissions de futbol de 

Primera Divisió i, sobretot, les retransmissions de Formula 1, suposaren nous motius 

d’enfrontament entre el Govern de Francesc Antich i l’oposició. Així ho relata el 

diari El Mundo: 
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“Antoni Martorell, director del ente, se sometió el jueves a las preguntas de los 

portavoces parlamentarios en la comisión de control de la Radiotelevisión de 

Baleares. Por enésima vez se negó a revelar lo que ha costado a las arcas públicas 

contratar la retransmisión de la Fórmula 1. «Cuesta menos que otros programas», 

afirmó. El diputado del PP, Antoni Serra, afirmó que había sido «un capricho con 

un gasto desmesurado»  –hablan de alrededor de 12 millones de inversión– y hecho 

sin previsión. Solicitó las cifras exactas del coste y el reconocimiento del error. 

Martorell se negó a ambas cosas: «¿Por qué dice que es caro si no sabe cuánto ha 

costado?», repitió. Alegó que no podía decir a cuánto ascendía el gasto por una 

cláusula de confidencialidad y sobre su retirada alega que no se debe a que fuera un 

error, sino a una redimensión del gasto (...) En cualquier caso, afirma que no se 

compró «para ganar dinero sino con vocación de servicio público». Para él, la 

Fórmula 1 ha ayudado a «prestigiar la lengua catalana»  y «hacer país». Sin 

embargo, con la reducción de su emisión a sólo dos premios habrá que abrir la 

señal de TV3 para poder verla en esta lengua”.
124 

Malgrat l’oferta ampla que s’ha encarregat d’oferir IB3 des que s’iniciaren 

les seves emissions, la seva resposta entre el públic ha estat irregular en proporció 

als esforços pressupostaris que s’hi ha dedicat. Les perspectives, a un primer 

moment, eren força bones: Rosa Estarás comunicava el 15 de novembre 2005 que, 

després de dos mesos de funcionament, IB3 havia aconseguit una fidelització del 

45%. El 2006 es realitzà un càlcul d’audiències amb l’empresa TN SOFRES, 

aportant una sèrie de dades que foren interpretades pel Govern de Jaume Matas com 

esperançadores i positives: a l’estudi, es reflectia que el 100% d’habitants de les Illes 

coneixia IB3 i un 84% l’havia vist com a mínim una vegada. D’aquests, un 31% 

veia IB3 tots els dies.  

No obstant això, els diferents informes elaborats per TN SOFRES revelen 

que la quota mensual de pantalla d’IB3 és limitada, oferint la següent evolució de la 

mitjana anual: 6,7% (2006), 6,6% (2007), 4,7% (2008), 5,1% (2009), 5,5% (2009), 

5,1% (2011) , 6,3% (2012) i 5,9% (2013). L’externalització del 100% de la 

producció li ha permès reduir el pressupost per al 2014 fins a un 75%.  
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Aquest model de producció, amb una mínima plantilla de treballadors propis, 

és totalment contraposat a les primeres autonòmiques –les anomenades ‘televisions 

autonòmiques de primera generació’– que es varen crear, com TV3 o l’extinta Canal 

9.  En els primers anys d’emissió, IB3 va tenir un cost real de 120 milions d’euros. 

El 2008 la despesa es va reduir al voltant dels 68 milions. Al 2009 baixà a 50, tot i 

que el Govern autonòmic va  haver d’injectar-hi 190 milions per pagar el deute 

acumulat.   

Al 2010 el pressupost va baixar a 40 milions i el cost real a 90; el 2011 

l’executiu va pressupostar 52 milions per l’ens; al 2012, 44 milions; al 2013, 32 i, 

finalment, 30 al 2014. Així, en 8 anys de funcionament, el pressupost de l’Ens 

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha baixat tres quartes parts, passant de 

120 a 30 milions d’euros. 

La davallada de pressupost, ha tingut conseqüències sobre la programació i 

per tant, en el volum i el tipus de producció. Així, moltes de les productores que 

treballaven per IB3, han vist reduïdes les peticions i comandes de la cadena; no han 

pogut vendre a l’ens els programes prevists i han hagut d’acomiadar centenars de 

treballadors. El cost, per tant, ha recaigut sobre les productores i no sobre l’ens que, 

malgrat això, no veu la seva economia afectada. 

Els programes informatius, que són el buc insígnia de totes les cadenes de 

televisió, són produïts per redactors i tècnics contractats per productores; només els 

editors i cap d’informatius formen part de l’organigrama de directius contractats per 

l’ens directament. 

El 2013 els informatius d’IB3 televisió tenen la millor audiència en la franja 

horària de les 14 hores a la comunitat, amb quotes de pantalla 20% i són referència 

informativa. El 2013 la cadena va tancar amb una audiència del 5,9%, quatre 

dècimes menys que l’any anterior; el 2014 ho va fer amb una quota de pantalla del 

5,8%. La 1, amb un 12,5%  de share, va ser la cadena més vista a les Balears el 

2013; Al 2014 ho va ser Tele5, amb el 13,9% d’audiència. 
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4.2.7. IB3 i la indústria audiovisual a les Illes Balears 

Deu anys després de la seva aparició, IB3 ha aconseguit impulsar el sector 

audiovisual de les Illes Balears, consolidant una indústria al seu voltant. 

L’externalització de bona part de la programació i dels serveis ha propiciat la creació 

d'empreses de producció de continguts audiovisuals i de serveis a les Illes i la 

implantació de delegacions de productores de fora d’aquesta franja territorial. Així 

s’encarrega de demostrar-ho tant l’increment d’empreses constituïdes des 

d’aleshores com el número de treballadors contractats. Certament, el conjunt de 

beneficis i marge de rendibilitat inclina la balança al seu favor, tal i com argumenta 

José Antonio García Bustos, Rentabilidad social de la televisión pública. El ejemplo 

de IB3. L’any en el que fou publicada aquesta obra, el 2011, existien a Mallorca les 

següents empreses: Serveis Balears de Televisió S.L, Nova Televisió S.A, Tres D 

Video & Graphics S.L, Molde Balear S.L, Frame Media S.L, Singular Audiovisual 

S.L, CBM Network S.L, Palma Pictures – The Mediterranean Production Centre 

S.L, KBA S.L, Graus Balear S.L, Tresques Comunicació i Audiovisuals S.L, Centro 

de Estudios Fotográficos de Ciutat S.L, Global Mediterráneo i Produccions Llevant 

S.A. Aquesta coexistència de múltiples societats dedicades a la producció de 

continguts audiovisuals dinamitzà el sector professional de les Illes Balears 

mitjançant la generació de llocs de feina. 

Igualment, IB3 ha estat un element clau a l’hora de generar ocupació en el 

sector audiovisual de les Illes Balears. García Bustos posa sobre la taula un conjunt 

de xifres per tal de demostrar la rendibilitat social del mitjà com, per exemple, la 

distribució de tasques per tipus de servei a IB3 durant el 2009.125 Aquell any 

formaven part de la plantilla d’IB3 un total de 122 persones (10%), a les quals s’hi 

afegien els 672 assalariats per les productores audiovisuals (54%), els 79 autònoms 

de les productores (6%), 143 responsables de serveis tècnics (11%) i altres oficis 

(236 persones que, en conjunt, eleven el percentatge fins el 19%). En total, una xifra 

gens menyspreable: 1.252 persones. “La aparición de una televisión pública –
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conclou l’autor de l’estudi– en una àrea de influencia en el que apenas existe cultura 

audiovisual puede suponer una revolución en el sector”.126 Ara bé, la disminució dels 

pressuposts assignats i els efectes negatius que han acompanyat a la indústria 

audiovisual des de la crisi econòmica iniciada el 2008 s’ha traduït en 

acomiadaments, impagaments, desaparició d’empreses audiovisuals, etc. Però, 

també s’ha de valorar la fagocitació o subrogació d’aquest tipus d’empreses dins els 

grans grups multimèdia de les Illes Balears.   

Tot i aquest fet, la relació entre costs i beneficis –no només socials, sinó 

econòmics– deixa espai suficient per comprendre la magnitud de tota una indústria 

audiovisual local que ha crescut de forma significativa des de la irrupció d’IB3 en el 

panorama radiotelevisiu de les Illes Balears.  
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5. Televisió de Mallorca [M] 

5.1. Configuració històrica d'[M] Televisió. 

5.1.1. Context polític, econòmic i social en el naixement d'[M] Televisió127 

La gestació i posada en marxa de Televisió de Mallorca es produeix dins del 

mateix context polític, econòmic i social d’IB3, tot i que cal destacar la creixent 

importància que, des de mitjans dels anys noranta, estava experimentant el fenomen 

de les televisions d’àmbit local i comarcal, de la televisió de proximitat. A l’any 

2000 n’existien a les Illes Balears un total de 19, formant part d’una xarxa de 228 

esteses per arreu dels territoris de parla catalana.128 El seu creixent número inspirà 

reportatges com “Las televisiones locales inundan España”, publicat per El País 

l’any següent: 

“El boom de las televisiones locales ha aterrizado en España. Cerca de mil 

emisoras conviven en todo el territorio, a pesar e que ninguna cuenta con una 

licencia de emisión. Una ley de 1995 regula su existencia, pero deja en manos de 

las comunidades autónomas la concesión del permiso de emisión y en las del 

Gobierno el reparto del espectro radioeléctrico. Mientras, el Ejecutivo sigue sin 

asignar las frecuencias, las televisiones brotan como hongos y los grandes grupos 

de comunicación ya han comenzado a entrar en el mercado. Toman posiciones con 

el convencimiento de que será un negocio rentable basado en la publicidad local, 

pero sin tener un modelo claro de cómo debe ser esta televisión (...) La tendencia 

general es emitir varias horas de producción propia con informativos dedicados a 

las noticias locales y programas de entrevistas y debate que se complementan con 
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la emisión de películas (en muchos casos, piratas) y series, además de la redifusión 

de sus propios programas. La mayor parte de los espacios propios se dedican a las 

fiestas populares, política municipal, problemas sociales y hasta un accidente de 

tráfico puede ser objeto de interés. Algunas televisiones se limitan a emitir sin 

cortes y en el más riguroso directo. Con frecuencia se notan los fallos técnicos (...) 

pero la insignia de las televisiones locales, que comienzan a abandonar su imagen 

cutre y poco profesional, es la de una programación pegada a la calle”.
129

 

No obstant això, a mesura que avançava la dècada es començà a parlar amb 

major freqüència de la televisió digital, un nou sistema que implicaria en els propers 

anys una reordenació de l’espai radioelèctric a l’Estat espanyol. La mesura 

implicava que les televisions locals amb sistema analògic tenien els dies comptats, a 

més d’enfrontar-se a majors regulacions, restriccions i limitacions. 

A gener de l’any 2004 es confirmà el nou Pla Tècnic Nacional de la Televisió 

Digital Local, que permeté la creació d’un total de 256 noves demarcacions 

radioelèctriques a tot l’Estat espanyol: aquestes arribarien a un 86% de la població. 

Aquesta mesura obria la porta a la creació d’una nova televisió insular que agafés el 

testimoni dels mitjans locals. La creació d’un mitjà televisiu propi havia estat una de 

les demandes històriques d’Unió Mallorquina (UM), un partit polític de caire 

nacionalista, centrista i liberal fundat l’any 1982 per Jeroni Albertí. Aquest objectiu 

quedà palès durant la presidència de Maria Antònia Munar, al capdavant de la 

formació entre 1992 i 2007: se la considera una de les figures polítiques més 

destacades de l’àmbit balear durant aquest període al haver estat presidenta del 

Consell Insular de Mallorca entre 1995 i 2007 i presidenta del Parlament de les Illes 

Balears del 2007 al 2010. 

Durant el seu mandat –concretament, l’any 2000– es crear l’emissora Ona 

Mallorca, propietat del Consell de Mallorca, que es convertí la primera ràdio de les 

Illes Balears en emetre les vint-i-quatre hores del dia programació en català. L’any 

2005, amb la creació de Ràdio i Televisió de Mallorca S.A., quedà agrupat dins del 

mateix ens públic que el mitjà televisiu. 
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5.1.2. Marc legal audiovisual i normatiu d’[M] Televisió 

Dins d’aquest context, cal destacar la importància de la Llei 10/2005, de 14 

de juny: Mesures Urgents per a l’impuls de la Televisió Digital Terrestre, 

d’Alliberament de la Televisió per Cable i Foment del Pluralisme. Aquesta 

s’encarregà d’introduir una sèrie de modificacions a la Llei 41/1995, de 22 del 

desembre, sobre Televisió Local per Ones Terrestres, possibilitant que el Consell de 

Mallorca pogués posar en marxa una televisió d’àmbit insular. 

 

5.1.3. Cronologia i procés de constitució d'[M] Televisió 

El 29 de juliol de 2005, el Govern espanyol aprova el text del nou Pla Tècnic 

Nacional de la Televisió Digital Terrestre (TDT) amb la que, anys després, 

finalitzarien les emissions analògiques terrestres: això implicava la més que segura 

desaparició de tota una xarxa de televisions locals per tot arreu l’illa. Aquest factor, 

sumat al grau d’insatisfacció que provocà IB3 per la seva manca de consens polític i 

sobre l'ús del model de llengua d'emissió, provocà que el Consell de Mallorca que 

aleshores presidia Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina) posés damunt la taula 

la creació d’una nova televisió pública d’àmbit exclusivament illenc, i que suposés 

una alternativa a la programació oferta tant per IB3 com TVE-Balears. El seu impuls 

permetria posar en marxa un nou mitjà d’àmbit insular gestionat pel Consell de 

Mallorca que comptés amb la implicació activa de la resta de televisions locals 

mallorquines, amb les que arribaria a un acord de cessió gratuïta de titularitat i drets 

d’emissió. Les televisions locals passaren a formar part d'una xarxa de 

corresponsalies que s'anaren ampliant amb els anys. 

Aquestes televisions, gestionades per diferents productores i associacions 

culturals, van ser C44 – TV Tramuntana (gestionada per Associació Cultural 

Tramuntana), C56 – TV Consell (Associació Cultural Alzines i Garrovers), C21 – 

TV Sencelles (Associació Cultural Difusora d’Arts Audiovisuals Pou de Judí), C31 

– TV Vilafranca (Associació Cultural Televisió Vilafranca), C24 – Televisió Son 

Servera (Associació Cultural Col·lectiu 90), C40 – TV Lloseta (Associació Cultural 
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Aumadrà), C55 i C22 – TV Andratx (Productora Audiovisual Onavision), C23 – TV 

Poblera (Associació Gavina Cultural), C24 – TV Binissalem (Associació Cultural Sa 

Copinya), C22 – TV Petra (Associació Cultural Serra Mamerra), C42 – Palma 

Televisió (Bahía Difusión). La cessió del múltiple digital número 37, contemplada 

dins del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital, deixava la porta oberta a la seva 

creació. 

La primera passa es donà el 23 d’agost de 2005 quan Maria Antònia Munar 

signà un decret amb el que es creà el servei de televisió local per ones terrestres del 

Consell. En la sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 5 de 

setembre, es va dur a aprovació inicial la constitució i els estatuts de la societat 

mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, S.A. S’hauria d’esperar, però, al 7 de 

novembre d’aquell any quan s’aprovaren definitivament i de forma unànime –fins i 

tot, comptant amb el suport del Partit Popular– els estatuts i la constitució del nou 

ens públic. 

Aquest projecte, que donà les seves primeres passes amb un pressupost de 

300.000 euros desemborsats íntegrament pel Consell, es bifurcava en dues clares 

línies de treball: la Televisió de Mallorca i la ràdio pública del Consell de Mallorca, 

Ona Mallorca. Munar, que definí el nou mitjà com “la televisió d’aquí, per a la gent 

d’aquí”, veié com Televisió de Mallorca naixia amb el vistiplau de tots els partits 

polítics: “[M] neix amb el consens de tots els grups parlamentaris (...) El Consell 

Assessor, de recent constitució, nomenarà aquest mes al seu president o presidenta 

(...) El director general de la Televisió de Mallorca, Antoni Moragues, ha anunciat 

desconnexions un cop per setmana per que les locals emetin des dels seus municipis 

durant unes hores. La resta de programació inclourà reportatges informatius, 

programes d’entreteniments, etc.”.130 

Televisió de Mallorca començà les seves emissions en proves el 10 de maig 

de 2006, tot i que no començà a emetre la seva programació completa fins l’11 de 

setembre –un dia abans de la Diada de Mallorca– del mateix any. Suposava l’inici 
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d’una televisió que es nodrí principalment de continguts propis i en llengua pròpia –

informatius, programes, retransmissions esportives, documentals…– tot i que també 

s’emeteren pel·lícules o sèries externes, sempre doblades en català. 

La línia localista  i amb continguts de proximitat de la seva programació i la 

qualitat dels seus continguts –que comptaren amb les alabances tant de la premsa 

com dels telespectadors– els permeté fidelitzar amb rapidesa a tot un sector 

poblacional que cercava una alternativa a IB3. Amb el canvi de govern autonòmic, 

l’any 2007, marca un gir informatiu en el que es presta especial atenció als episodis 

de corrupció protagonitzats per l’ex-president del Govern de les Illes Balears, Jaume 

Matas, i l’ex–presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar: “Los dos 

grupos de la derecha y el centro –que crearon RTVM– reclamaron el cambio de 

quien era directora, la periodista Marisa Goñi, al sentirse incómodos por la línea 

informativa, heridos por algún reportaje”131. L’any 2009 passà a emetre a través de 

TDT, amb una cobertura territorial del 98% de l’illa de Mallorca. 

Després de cinc anys en funcionament, el candidat del Partit Popular a la 

presidència de la Comunitat Autònoma, José Ramón Bauzá, anuncià que si 

guanyava les eleccions tancaria Ràdio-Televisió de Mallorca justificant-ho com una 

mesura d’estalvi a uns moments de crisi econòmica: 

“Bauzá ha apuntado que la Televisió de Mallorca -cadena pública dependiente del 

Consell de la isla- se cerrará «haciendo las cosas bien». «No es cerrar por cerrar, no 

podemos dar un portazo y que vengan otros y lo arreglen», ha asegurado el 

dirigente popular (...) En su intervención en la cadena, ha indicado que este recorte 

en los medios públicos de las islas responde a que «no se puede gastar lo que no se 

tiene» y que, por tanto, «hay que recortar»
132

. 

El final del Televisió de Mallorca –el primer tancament d’una radiotelevisió 

pública de l’Estat espanyol– seria confirmat finalment pel nou president el juliol de 

2011. El seu pressupost anual, de 9,5 milions d’euros, fou considerat pel nou 

executiu com una despesa grossa i innecessària, adduint que la seva repercussió 
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social era mínima al presentar audiències molt baixes (0,2%, assegurà el Partit 

Popular). Així descrigué el procés el diari El País: 

“La liquidación de la Radiotelevisión de Mallorca es de «interés público», según ha 

acordado por mayoría absoluta el PP en el pleno del Consell de Mallorca. El nuevo 

poder trabaja para cerrar «lo más rápido posible» las emisiones de la radio Ona 

Mallorca y de Televisió de Mallorca [M], la estación de televisión insular a las que 

atribuye «mínimo eco social» y alto coste (…) El PP dejó escrito en el programa 

electoral autonómico que su objetivo era cerrar la Radiotelevisión de Mallorca. 

Con la victoria amplísima del 22-M, la promesa quedó consagrada. Se trata de una 

gran decisión política y polémica en Mallorca. El motivo aducido, además de la 

crisis económica, es la duplicidad de las emisiones de M con las de la televisión 

autonómica balear, IB3. «Es un lujo que no nos podemos permitir», afirma la 

presidenta del Consell, María Salom. El portavoz del PSOE, Jaume Garau, acusa a 

los conservadores «de ser prisioneros de una promesa electoral» (…) El consejero 

de Presidencia del Consell, Jaume Juan, del PP, afirmó que los dos medios públicos 

tienen una mínima audiencia (el 0,2% aseguró), «un impacto social escaso y su 

coste insostenible». Diferentes encuestas otorgan el papel de cuarta referencia 

informativa a [M]. La Radio y Televisión de Mallorca tiene una red de 

corresponsales que reflejan la realidad de los pueblos insulares. Más de la mitad de 

los 56 Ayuntamientos de Mallorca han apoyado la continuidad de ambas estaciones 

(…) Un abogado y funcionario José Manuel Campillo Carrillo –exbombero y 

expolicía–, sin experiencia en medios ni reestructuraciones laborales ha sido 

designado director, liquidador, de la sociedad RTVM. Las asociaciones de 

productoras lamentan el perjuicio económico que la clausura motiva en el sector 

audiovisual. La presidenta del Consell, María Salom, sostiene que el cierre «me 

duele pero es inevitable. No queda más remedio, la radio y la televisión no son 

asumibles en tiempos de crisis». Salom afirma que la izquierda y los nacionalistas 

gastaban desde el Consell más en RTVM que en apoyos a los municipios”.
133

 

 

El Ple del Consell de Mallorca, amb majoria absoluta del Partit Popular, va 

aprovar el tancament de Radiotelevisió de Mallorca, el juliol de 2011 amb el rebuig 

de l’oposició, els sindicats, la Universitat de les Illes Balears, la Federación de 
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Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) i entitats cíviques / culturals (Obra 

Cultural Balear, Joves per la Llengua, etc.). El govern encapçalat per José Ramón 

Bauzá, argumentava que l’ens era inviable econòmicament, al temps que tots aquests 

col·lectius defensaven que [M] i Ona Mallorca eren indispensables per garantir la 

pluralitat informativa i la llibertat d’expressió. Poc més s’hi podia fer: el 9 de 

desembre del mateix any, a les 0:00 h, finalitzaren les seves emissions, deixant a 

l’atur a un total de 117 de treballadors. No oblidem, tampoc, que el tancament de 

[M] i Ona Mallorca suposà una significativa pèrdua de terreny de la llengua catalana 

en el marc audiovisual de les Illes Balears. 

Des d’aleshores, el record de Televisió de Mallorca ha estat font d’importants 

confrontaments polítics, especialment quan el mateix Consell de Mallorca posà en 

subhasta tot l’arxiu audiovisual de Ràdio-Televisió de Mallorca per 160.000 euros:  

“Els diners aconseguits amb la subhasta d’aquest fons d’àudio i imatges ha de 

servir per ajudar a pagar els proveïdors de l’empresa, inclosos els plans de 

formació dels seus ex-treballadors, que de forma força irregular s’ha inclòs també 

al concurs de creditors. Però no tothom està conforme amb aquesta decisió. Des del 

Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) s’ha endegat una campanya per 

tal d’aconseguir que aquest fons continuï sent d’accés públic. Des de la central 

argumenten que aquestes imatges van ser pagades amb diners públics i que a més 

inclouen també els arxius de les diferents televisions locals –nascudes de l’esforç 

associatiu i cooperatiu- que es van associar amb RTVM quan es va crear 

aquesta”
134

. 

Una part important d’aquests confrontaments venen donats pels casos de 

corrupció política que afectaren, des de bon començament, el nom i credibilitat de 

[M] i Ona Mallorca. El més significatiu de tots ells va ser l’Operació Maquillatge, 

un escàndol que es va jutjar com a peça separada del Cas Son Oms (2007) i que 

afectà a diversos alts càrrecs d’Unió Mallorquina. La concessió irregular d’ajuts i 

subvencions del Consell Insular de Mallorca a empreses audiovisuals afins al partit 

aleshores encapçalat per Maria Antònia Munar va fer que, a finals de 2008, el 

magistrat Juan Ignacio Lope Sola donés lloc a l’inici de la operació, que va 
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romandre secreta fins el 21 d’octubre de 2009: fou en aquest moment quan es va 

produir l’escorcoll a set empreses de Cala Ratjada i Palma per tal de reunir les 

proves necessàries.135 Entre l’1 i l’11 de desembre del mateix any s’imputen a un 

total de vint persones, entre les quals, a més de la pròpia Maria Antònia Munar 

Riutort, s’hi trobaven alguns dels principals dirigents d’Unió Mallorquina. Se’ls 

acusà de lucrar-se amb més de nou milions d’euros mitjançant contractes signats pel 

Consell de Mallorca amb Vídeo U i Studio Media, les empreses audiovisuals 

implicades. 

No s’ha de perdre de perspectiva que la llei d’incompatibilitats que s’aplica 

als càrrecs públics prohibeix que càrrecs electes participin de més d’un 10% en 

empreses subvencionades per l’administració que gestionen o representen: així, 

Miquel Nadal i Maria Antònia Munar posseïen les suficients participacions en la 

productora audiovisual Vídeo U com per garantir el seu control. Això portà no 

només a usos irregulars de les dotacions pressupostàries del Consell de Mallorca, 

sinó també a generar continguts de l’interès d’Unió Mallorquina. Des de l’any 2004 

fins el 2007, els fons públics rebuts per Vídeo U superaven els 3.800.000 euros. 

L’Operació Maquillatge va concloure amb la sentència número 68/12, el 16 

de juliol de 2012, amb les condemnes de Maria Antònia Munar (5 anys i 6 mesos de 

presó), Miquel Nadal Buades (2 anys i set mesos de presó) i l’ex-directora insular de 

Comunicació del CIM, Margalida Sotomayor Vicens, per malversació, prevaricació, 

frau a l’administració i falsedat en document oficial. Els socis administradors de 

Vídeo U i Àmbbit Digital S.L, Miquel Oliver Reus, Ramón Cristòbal Rullán 

Castañer i Luisa Almiñana Aramburu, van ser condemnats a quatre mesos i quinze 

dies de multa a raó de 8 euros de quota diària per negociacions prohibides, 

malversació, prevaricació, frau a l’administració i falsedat documental. Finalment, 

Alfredo Conde Bonnín, propietari de la productora audiovisual Studio Media 

Comunicació i ex-director d’Ona Mallorca, fou condemnat a tres anys de presó per 

malversació, prevaricació, falsedat i frau continuat a l’administració.  
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No és l’únic escàndol de grans proporcions que s’ha vinculat a RTVM en els 

darrers temps. La compra el 2006 de Son Puig, una finca en estat d’abandonament, 

amb l’objectiu d’ubicar-hi les instal·lacions de l’esmentat ens públic acabà divergint 

en una tèrbola maniobra d’interessos i irregularitats: 112 milions d’euros per la seva 

compra, reforma i manteniment en un termini de quaranta anys. Amb l’arribada del 

segon Pacte de Progrés al Govern, tots els partits del Consell de Mallorca 

paralitzaren la compra: de fet, l’aleshores nova directora de RTVM veié com 

inviable pagar aquella gran quantitat. L’operació va ser qualificada de “pelotazo” per 

part d’El Mundo / El Día de Baleares l’11 de novembre de 2013.  

L’impacte que deixaren, doncs, [M] i Ona Mallorca, en el panorama 

audiovisual de les Illes Balears passa per la controvèrsia, referida tant en els casos de 

corrupció política d’Unió Mallorquina com en el seu tancament durant el govern de 

José Ramón Bauzá.  

 

5.1.4. Localització d'[M] Televisió i àmbit d'emissió. 

Les oficines centrals de Televisió de Mallorca –despatxos i administració– 

estaven situats al número 2 de Gran Vía Asima (Palma), a la 7ª planta. Mentre, la 

redacció i el plató de gravació es localitzaven al Camí Vell de Bunyola, S/N. Emetia 

per l'illa de Mallorca. 

 

5.2. Model audiovisual d'[M] Televisió 

5.2.1. Estructura Interna d'[M] Televisió 

 El govern i l'administració de l'empresa pública Ràdio i Televisió de 

Mallorca, està format per la Junta General, el Consell d'Administració i el Director 

General136. La Junta General és el màxim òrgan de direcció i la constitueix el Ple del 

Consell de Mallorca. Té com a finalitat orientar l'activitat establint les directrius i 
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adoptar les decisions encaminades al compliment del seu objecte social. Entre 

d'altres, aprovar els comptes anuals, censurar la gestió social, o decidir sobre 

l'aplicació dels resultats econòmics. 

 El Consell d'Administració està format per membres (entre 9 i 14) designats 

per la Junta General a proposta de la Presidència del Consell de Mallorca. En fan 

part tots els grups del Ple en un repartiment proporcional. Cada grup nomena els que 

li pertoquen. La durada dels càrrecs és de quatre anys. I la presidència s'exerceix de 

manera rotatòria entre els distints membres per un període de quatre mesos. Es 

reuneix, com  a mínim, una vegada al mes. I entre les seves competències, hi són 

aprovar el Pla d'Activitat, a proposta del director general, i determinar 

semestralment el percentatge d'hores de programació destinada als grups polítics i 

socials significatius i fixar els criteris de distribució entre sí, o determinar anualment 

un percentatge mínim de producció pròpia que s'ha d'incloure en la programació de 

cada mitjà. 

 El primer Consell d’Administració de la Ràdio i la Televisió de Mallorca està 

integrat per 4 representants del Partit Popular, 3 del Partit Socialista de les Illes 

Balears, un d’Unió Mallorquina, un del Partit Socialista de Mallorca i un de la 

coalició Esquerra Unida-Els Verds.  La primera presidència va ser per la regidora 

socialista de Manacor, Júlia Roman 

 El director general el nomena i el cessa la Junta General a proposta de la 

Presidència. Li  correspon, a més de les qüestions de gestió i representació jurídica 

de l'empresa,  nomenar un director de TV Mallorca i un director de Ona Mallorca. 

També la contractació del personal no directiu, o elaborar els pressuposts. 

 El primer director general que va nomenar la Junta General a proposta de la 

Presidència del Consell de Mallorca, va ser Antoni Moragues, diplomat en 

empresarials i  militant d'Unió Mallorquina que exercia, fins aleshores, de secretari 

tècnic de la Vicepresidència de la institució. 

 També es va nomenar un Consell Assessor, integrat per 8 membres de 

prestigi dins el món periodístic i audiovisual. Un representant de la Universitat de 
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les Illes Balears, un del Sindicat de Periodistes i, un representant dels treballadors. 

 La Televisió de Mallorca comptava amb una plantilla de 115 persones. I 

indirectament, donava feina a devers 1.200 provinents de productores audiovisuals i 

de serveis, o free-lancers (treballadors autònoms del sector audiovisual). 

 

5.2.2.- Objectius i incidència social d'[M] Televisió 

Amb la seva programació, Televisió de Mallorca adoptà un registre audiovisual 

més aviat local que la tendència generalista d’IB3, amb un clar objectiu de cohesió 

social i territorial que potenciés així la identitat de Mallorca com a poble. Mostra 

d’això és com les antigues televisions locals s’adapten al seu nou format com a 

corresponsalies locals, presents als municipis d’Andratx (Gabriel Pujol Barceló), 

Binissalem (Bartomeu Sans Visiedo), Calvià (Mateu Amengual Monserrat), Campos 

(Jaume Cantallops), Consell (Javi Díez), Esporles (Joan Bonet), Felanitx (Gori 

Vicens Julià), Lloseta (Vicenç Ramon Calatayud), Manacor (Carles Grimalt Garcia), 

Petra (Petra Mayol Torrens), Son Servera (Gabriel Capó Tous) i Vilafranca (Sebastià 

Nicolau Roig). 

Durant la fase de constitució de Ràdio-Televisió de Mallorca, a novembre de 

2005, Miquel Nadal (Unió Mallorquina) defensà que la nova televisió contribuiria a 

cohesionar territorialment els diferents municipis de l’illa dins d’un mateix mitjà. 

Així ho reflecteixen les actes de la seva constitució: 

“El Sr. Nadal explica (…) que arran de la modificació de la Llei de televisió digital 

terrestre de l’Estat, ara és possible tenir una freqüència digital pròpia pels consells 

insulars i cabildos. Creu que s’ha d’assumir aquesta competència i fer-ne un bon us 

per desenvolupar projectes educatius com la normalització lingüística, el 

coneixement de la cultura i l’entorn. Pensa que la comunicació local serveix per 

transmetre la cultura pròpia i així poder competir amb altres televisions, tant les 

estatals com les europees. Comenta que fa vint anys que hi ha televisions locals i 

que han fet una molt bona feina, però, en aquests moments, no poden obtenir una 

freqüència per emetre i, per tant, estan destinades a desaparèixer, però el Consell de 
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Mallorca vol donar continuïtat a aquesta tasca que, fins ara, ha estat poc 

reconeguda. Considera també que serà un gran repte tecnològic el pas de la 

televisió analògica a la digital, però que és necesari per poder competir amb les 

altres televisions. Per això, demana el vot de tots els grups per crear una televisió 

local, plural i participativa”. 

A la mateixa sessió, Cosme Bonet (PSIB-PSOE) defensà que, després de la 

decepció que havia suposat IB3, amb “la creació de una televisió pública del país” 

s’aconseguiria una televisió amb “una major pluralitat i participació ciutadana, fent 

incidència en la identitat del país, en temes culturals i l’ús de la llengua catalana”. 

El model de Ràdio Televisió de Mallorca volgué ser referent audiovisual 

també, per promocionar una sèrie de valors socials, com “la igualdat, la llibertat, la 

tolerància, la solidaritat i la lluita contra l’exclusió”, com queda recollits als 

principis que havien d’inspirar la seva programació: 

 El respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

 

 La defensa de la personalitat i identitat del poble de Mallorca, així com la 

promoció i difusió de la seva cultura i llengua. 

 

 El respecte de la llibertat d’expressió, objectivitat, veracitat o imparcialitat de 

les informacions. 

 

 La separació entre les informacions i opinions, la identificació de qui sustenti 

aquestes darreres i la seva lliure expressió. 

 

 El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic. 

 

 El respecte a l’honor, a la fama, a la vida privada de les persones i a quants 

drets i llibertats reconeix la Constitució. 
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 La protecció a la joventut i la infància. 

 

 El respecte als valors de la igualat. 

 

 La promoció dels interessos locals i insulars, afavorint la participació de 

grups socials de tal condició, amb l’objecte de fonamentar, promoure i 

defensar la cultura i la convivència. 

 

 

5.2.3. Òrgans de Control d'[M] Televisió 
 

Tot i que el Ple del Consell de Mallorca és considerés l’òrgan suprem de 

Radiotelevisió de Mallorca, el seu govern i administració de l’empresa pública eren 

competència de la seva Direcció General, Junta General i, finalment, el Consell 

d’Administració. Aquest darrer estigué format, en primer lloc, per representants 

polítics del Partit Popular (Miquel Ramis, Monserrat Rosselló, Ramon Bujones, 

Magdalena Rigo), PSIB-PSOE (Bernat Ramis, Silvana González, Júlia Roman), 

Unió Mallorquina (Miquel Nadal), Esquerra Unida / Els Verds (Maria Magdalena 

Tugores) i  PSM – Entesa Nacionalista (Antoni Alorda). 

Segons recullen els estatuts de la Societat Ràdio i Televisió de Mallorca, el 

Consell Assessor ha de vetllar per complir els principis de la programació del mitjà i 

la seva pluralitat informativa, però també –i, aquí, trobam una característica 

diferencial respecte TVE-Balears i IB3– vetllar pel correcte ús de la llengua catalana 

a la seva programació. 

  

5.2.4. Finançament d'M Televisió. 

 A diferència del model de finançament que caracteritza IB3, Radiotelevisió 

de Mallorca fou finançada per les partides pressupostàries del mateix Consell de 

Mallorca tot i deixant espai per a la publicitat. 
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5.2.5.- Model lingüístic d'[M] Televisió. 

La defensa en matèria de promoció i difusió de la llengua catalana és un dels 

punts més importants a l’hora d’entendre el model audiovisual adoptat per Televisió 

de Mallorca, fet que comptà amb el suport explícit de formacions polítiques de 

centre-dreta (Unió Mallorquina) com esquerra (PSIB-PSOE, Esquerra Unida / Els 

Verds, PSM – Entesa Nacionalista). Durant la seva constitució com a mitjà, 

s’especificà que “la programació pròpia serà en catala i l’aliena s’emetrà en versió 

doblada o subtitulada en llengua catalana: es realitzaran convenis de col·laboració 

amb altres entitats televisives del nostre domini lingüístic. Ràdio i Televisió de 

Mallorca participarà i promourà un espai comú que fomentarà l’intercanvi de 

productes televisius en llengua catalana amb la resta de televisions insulars de les 

Illes Balears, així com altres dels territoris de parla catalana”. La desaparició de 

Televisió de Mallorca suposà un fort revés per al procès de normalització lingüística 

del sector audiovisual illenc, rebent el suport d’institucions com la Universitat de les  

Illes Balears: 

“Los departamentos de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat 

de les Illes Balears han hecho público un manifiesto en el que expresan su 

oposición al cierre de Radiotelevisión de Mallorca y advierten al Consell que tiene 

la obligación de cumplir con la Ley de Normalización Lingüística, que recoge el 

deber de la  administración de promover el conocimiento y el desarrollo de la 

lengua y cultura catalanas en los medios de comunicación. La Universitat expresa, 

de este modo, en el documento, que eliminar este medio de comunicación es actuar 

en contra de la Ley, aunque la razón sea el ahorro. «El apoyo económico a los 

medios que usan el catalán debería prevalecer», sentencia. En este sentido, estos 

departamentos reclaman que «no se materialice la eliminación de RTVM» y 

consideran que debería potenciarse su continuidad al ser un medio que «contribuye 

al pluralismo informativo y de opinión con raíces en la isla», y es elemento 

«esencial en el proceso de normalización de la lengua catalana»”.
137

 

El tancament de [M] i Ona Mallorca va fer perdre presència a la llengua 

catalana en el marc audiovisual de les Illes Balears, fet que va ser –i, de fet, encara 
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és– lamentat per col·lectius cívics i culturals, com Obra Cultural Balear. Aquest, 

com altres agrupacions, han defensat l’ens desaparegut per aplicar un model 

lingüístic rigorós i plenament normativitzat.  

 

5.2.6. Producció i programació d'[M] Televisió. 

 Tot i que la seva partida pressupostària era menor en comparació a IB3, 

Televisió de Mallorca desenvolupà una programació pròpia, exclusivament en 

català, marcada per la seva varietat. Així, a més dels seus informatius, emeté durant 

els seus cinc anys en antena espais d’història (Temps era temps, 1900, Memòria i 

oblit d’una guerra), debats polítics i d’actualitat (A Debat, 4 Cantons, Etcètera), 

esports (1, 2, 3... Sus!, Esportmenut), magazines d’actualitat (Barri TV, De nit, 

Generació 2.1, Mca Doc), gastronomia (Passa’m la sal, Calamars, cocos i altres 

aventures), música (Cançons d’una illa, Illa Musical, Música IB, SiDoRé), infantils 

(Caragol treu banya, Contant rondalletes, Contes del món, Els Contacontes), 

cinema (Coronel Kurtz), teatre (Entreacte), cultura (Nostrum, Mallorca endins, 

Enxarxats, Ítaca, Fets i Gent, Mallorca fita a fita), natura (La nostra fauna, 

L’aguait, Mare Nostrum), entreteniment (El sofà de Madò Pereta, Ones i Emes, Que 

t’hi jugues?)... 

Alguns d’ells aconseguiren un notable ressò, com, per exemple, les tres 

temporades dels documentals històrics Memòria i oblit d’una guerra, que 

obtingueren el 2008 el Premi Miquel dels Sants Oliver dels Premis 31 de Desembre 

de l’Obra Cultural Balear. Tot i així, les seves audiències foren considerablement 

baixes en comparació a la resta de canals, fet que, en part, motivà la seva desaparició 

de la graella televisiva.  
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6. Reptes de futur de les radiotelevisions 

públiques 

 

 

 

6.1. Model de televisió i redefinició de servei públic. 

 

Quin model de radiotelevisió pública volem?  Aquesta qüestió que s’ha 

plantejat sovint arran de que  el Govern Central aprovàs la possibilitat de que  le 

televisions autònomiques fossin privatitzades, el juliol del 2012, no ha trobat encara 

resposta, ni dins l'àmbit autonòmic ni l'estatal.  

 

Segons distints investigadors la solució passaria per establir un pacte entre el 

Govern Espanyol i els autonòmics, partits i agents socials i empresarials per crear un 

model sobre la base de l’austeritat en la despesa, augment de la producció interna, 

racionalització de l’activitat i de les empreses públiques, manteniment de l’ocupació, 

i augment de la col·laboració i sinèrgies entre els distints territoris i amb RTVE. Un 

tema que es va posar damunt la taula arran de la liquidació de Canal 9, la RTV 

autonòmica valenciana.138 

 

 A  Espanya, les dotze RTV públiques autonòmiques que continuen existint, 

ho fan a base de retalls en els costos, acomiadaments,  i austeritat en les 

produccions. Però, de moment, no qüestionen que deixin de ser públiques.   

 

 Segons els models europeus més consolidats, les radiotelevisions públiques 

haurien de prestar un servei públic i no fer la competència als mitjans privats en 

quan a continguts. I s’haurien de finançar exclusivament amb càrrec a les arques 

públiques sense generar pèrdues ni deutes.  Els països més avançats inclosos les 
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democràcies més liberals, compten amb mitjans de comunicació públics i amb 

mecanismes per al seu finançament i sostenibilitat (cànon). Aporten un valor públic 

diferenciat dels mitjans privats.  

 

A Espanya, la Llei General de la Comunicació Audiovisual del 31 de març 

del 2010 preveia la creació del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals per a 

supervisar els mitjans públics. El projecte va quedar aparcat dos anys més tard. El 

Govern va decidir no constituir-lo per estalviar despeses, dins el context d’austeritat 

en la despesa pública generat per situació de crisi econòmica. Espanya és l’únic 

Estat membre de la Unió Europea que no té un òrgan regulador nacional i 

independent dedicat a la radiodifusió. Tant la Corporació de RTVE, com les 

Radiotelevisions públiques de les distintes autonomies, estableixen el control dels 

mitjans públics a nivell intern a través dels directors/presidents i consells 

d’administració, i a nivell extern amb comissions de control parlamentari.  

Andalusia i Catalunya tenen organismes de control audiovisual propis. A la Unió 

Europea, destacam els organismes de control de la BBC  i els Anstalt del model 

alemany.  

 

 La funció de servei públic es considera un valor afegit i diferenciador 

respecte d’altres ofertes que permet mantenir aquests mitjans més enllà de la pressió 

de les xifres d’audiències i de costos.  Però alhora exigeix complir amb el deure 

d’informar en pluralitat i objectivitat; oferir programació que promogui els valors 

educatius, culturals i d’entreteniment. I sobretot, promoure la participació i l’accés 

als mitjans dels grups socials significatius. 

 

 En les públiques autonòmiques, la funció de servei públic exigeix impulsar la 

difusió dins i fora de la comunitat de la realitat cultural pròpia, del patrimoni cultura 

i social del territori i, de la llengua pròpia cooficial o la parla característica de la 

regió. El model lingüístic de les Radiotelevisions públiques autonòmiques  juga un 

paper bàsic en les autonomies amb llengua pròpia. I aquesta, és una de les seves 

raons de ser. TV3 té 6 canals en català. La ETB, la pública del País Basc, dos dels 3 
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canals generalistes en euskera; TVG emet els quatre canals en gallec; la RTVV i IB3 

també 3 en català ( però no a temps complert ni per a tota la programació per igual).  

A més de les televisions, també s’han de tenir en compte les cadenes de ràdio 

públiques autonòmiques. El 90% de les hores de programació es varen emetre en la 

llengua pròpia.139 

 

 Els continguts informatius de proximitat contribueixen a la vertebració social. 

Destacar els temes locals  són l’element diferenciador respecte dels continguts 

uniformadors de les generalistes d’àmbit estatal. El 2010 les Televisions públiques 

autonòmiques destinaren el 44% de la programació als espais informatius. Amb 

6.568 programes i més de 27.200 hores. Les emissions a través dels 8 canals 

internacionals de les distintes autonòmiques feren arribar la informació arreu del 

món.  I els continguts informatius emesos a través de la FORTA (canals adscrits a la 

Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió autonòmica) contribuïren al 29% de 

l’audiència total dels informatius. Una data significativa davant el 16% d’audiència 

dels informatius de les TV privades. 

 

 Més enllà de les audiències i dels costos, l’existència de les Radiotelevisions 

públiques autonòmiques no es veurien en entredit si es considerassin com a una 

inversió enlloc d’un negoci, com un dret a la informació de proximitat, al servei 

públic, i no com a una despesa supèrflua i retallable. La davallada d’ingressos (tant 

per publicitat com per finançament públic) influeix notablement en el model 

d’estructures de les Radiotelevisions Públiques i obliga a adaptar-se a una nova 

política de costos. La clau, per tant, apunten diversos autors, està en ser capaços de 

reduir els costos de producció sense disminuir la qualitat dels continguts.140 

 

 Els models d’estructura per ser sostenibles s’orienten cap a l’eficiència i la 

                                                           
139

 MALDONADO, L. de Cristóbal (2012): “Informe sobre el papel de la Televisión Pública Autonómica 

en España”. Consultora Accenture per a la FORTA (Federación de Organismos de Radiotelevisión 

autonómica). 

 
140

 GARCÍA BUSTOS, José Antonio (2011): Rentabilidad social de la televisión pública. El ejemplo de 

IB3.  Grup IB3, Palma. Pàgs. 162-164. 



189 

 

flexibilitat. Així, la gestió del canal s’ha de guiar a través d’un contracte programa, 

d’un control parlamentari i de mecanismes de contenció financera i de gestió 

mesurables. Díaz Nosti, conclou que no només es fa fa necessari la  “reorganización 

del gasto y la optimización de la gestión141 , sinó “para dar sentido de servicio 

público a sus contenidos. Es decir, eliminar los sesgos gubernamentals y comerciales 

(...) y la refundación del sistema en su conjunto, que dé sentido lógico y haga visible 

la diversidad plurinacional del Estado”. 

6.2. Tendències de futur a l'era digital 

Un dels reptes va de la mà de les noves tecnologies i de la capacitat d’innovació. 

Els mitjans de comunicació públics han hagut d’assumir a corre-cuita l’aparició d’un 

entorn digital que ha canviat completament les maneres de treballar. També però, 

l’aparició dels nous dispositius tecnològics poden ser vists com una oportunitat, com 

un nou generador de demanda de continguts i d’activitat. 

 El 2001, el Consell Audiovisual Català encarregava una investigació a la 

Universitat Autònoma de Barcelona sobre les perspectives de futur de la televisió 

pública a l'era digital.142 Coordinat per Moragas i Prado, el treball arribava a un 

seguit de conclussions que, han servit de base a governants i responsables polítics 

per a redissenyar els mitjans públics arreu de l'Estat. Catorze anys després les idees i 

propostes segueixen plenament vigents. Així, s'exposa que la televisió pública té 

funcions i missions que no són rentables econòmicament però sí democràticament, 

en tant que  vetllen pels interessos socials i impulsen la indústria cultural. I que la 

defensa de la televisió pública vendrà condicionada pel compliment d'aquesta 

missió. 

 

El repte digital  ja forma part de la majoria dels estudis acadèmics en el sí de 

la Unió Europea, per determinar la seva influència  damunt el model de servei públic 

                                                           
141

 DIAZ NOSTY, B. (2010): “Tres décadas de Televisiones autonómicas. Algo más que una crisis de 

financiación”. Dins Cuadernos de Periodistas, núm. 28, pàg. 1. 

 
142

 MORAGAS, DE, M., y PRADO, E. (2001): “Repensar la televisión pública en el contexto digital”. 

Dins Portal de la Comunicación. www.portalcomunicacion.com/esp.   



190 

 

audiovisual i la seva definició. L'aparició d'internet i la digitalització de les 

comunicacions obliguen a reorganitzar sistemes i empreses,  i a adaptar continguts 

als nous dispositius.  L'omnipresència d'internet fa trontollar l'essència dels Mass 

Media així com els coneixem: premsa, ràdio, televisió, perque la convergència entre 

ells i amb els nous mitjans de la Xarxa fa que es dilueixin les fronteres i que la 

denominació de radiotelevisió de servei públic quedi obsoleta afirma Laura Bergés, i 

que calgui una nova definició.143  

En aquest sentit, cal dir que els ens públics que han començat la convergència 

entre les distintes societats i empreses que en fant part, paral·lelament també en 

canvien la nomenclatura i n'amplien les funcions cap a al món digital. És el cas de la 

Coporació Catalana de Ràdio i Televisió, que ha passat a Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals. Bergés afirma que “la tendencia en Europa, de acuerdo con el 

modelo dual definido por la UE, es a aceptar la expansión digital de la 

radiotelevisión pública, en tanto que se la considera como un actor que contribuye a 

la mejora de la calidad del conjunto del sistema”.  Així, l'autora es planteja que la 

radiotelevisió pública hauria de contribuir  a crear un espai de domini públic on hi 

puguin convergir tots els serveis i continguts generats amb les arques públiques, des 

del sistema educatiu, passant pel patrimoni cultural, fins a la e-administració. És 

l'anomenat digital commons. Aixi mateix, estan per explorar altres fórmules de 

distribució de continguts, de col·laboració i de coproducció, entre el sector públic i 

el privat, és el que es planteja el model de servei públic distribuït. Per tant, també 

s'hauria de revisar el sistema dual de la Unió Europea.  

Són distints els investigadors que proposen la necessitat de redefinir les funcions 

de servei públic. López Cepeda exposa que “con la implantación de la Televisión 

Digital Terrestre y de internet es necesario revisar el concepto de servicio público de 

radiotelevisión y entenderlo en un sentido mucho más amplio y participativo”.144 
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D'altres autors troben que aquest servei públic renovat ha de garantir el pluralisme, 

els continguts de qualitat, el servei universal, el dret a la informació o la innovació 

no supeditada a interessos comercials, entre els principis fonamentals de servei 

públics. Lopez Cepeda i d'altres hi afegeixen també la necessitat de la transparència 

“sería necesario en un país como el nuestro tan falto de tradición democrática en el 

sector audiovisual,(...) una nueva hornada de leyes en las que se regulasen 

específicamente las caacterísticas de órganos de control y gestión absolutamente 

calificados, independientes y transparentes”. 

L’era digital alhora que proposa nous mitjans, i nous professionals, com hem 

vist al capítol de convergència dels centres territorials de RTVE. Però també nous 

usuaris. Ja no són telespectadors passius sinó interactius i generadors de continguts, 

els prosumers (productors-consumidors). Com diu Jódar Marín a l’article de Razón y 

Palabra, “La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales”, 

la nova escena comunicativa “implica un nuevo perfil de usuario más activo”. 

 

6.3. Consum televisiu o el poder futur de la televisió 

 

 La televisió, encara avui en dia i en plena era digital,  és la principal font 

d’informació de la majoria dels ciutadans d'occident. En El Llibre Blanc sobre una 

Política Europea de Comunicació, adoptat per la Comissió Europea l’1 de febrer de 

2006, s’afirma que el 70% dels ciutadans europeus s’informen a través de la 

televisió, com a únic mitjà. 

 

A Espanya, ens passam  quatre hores de mitjana145, per persona i dia, davant 

el televisor. I el 93% dels espanyols preferim la televisió per a veure continguts en 

directe. Un percentatge que, juntament amb els francesos, ens situa al capdavant del 

rànquing de consum de continguts televisius de tot el món. La televisió en TDT en 
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obert és la més seguida. El 2014, la quota es va situar al 83%, davant el 12,3% del 

cable o el 4,5% del satèl·lit.  

 

 Segons el Baròmetre del mes de març del 2013 del Centre d’Investigacions 

Sociològiques (CIS). Diàriament, un 71% dels espanyols seguien les notícies per la 

televisió, un 31% per la ràdio. Prop del 57% dels enquestats assenyala la TV com el 

seu mitjà preferit per a informar-se. Seguit la ràdio, amb gairebé un 14%.  En tercer 

lloc, i amb un 12% s’estimen més seguir els diaris digitals. El principal motiu 

d’aquesta elecció és la facilitat de l’accés (un 25%), seguida de la rapidesa en que es 

proporcionen les notícies (un 22%) i també per la claredat en el tractament de la 

informació (un 16%). Les característiques més valorades a l’hora de triar un mitjà és 

que tracti la informació de manera imparcial i objectiva (43%), que la informació 

sigui presentada de manera comprensible (20%), i que s’analitzi la informació amb 

opinions d’experts (13%). A l’hora de formar-se una opinió sobre un tema, els 

espanyols situen la TV com el mitjà més influent, seguida de la ràdio que gairebé 

empata amb la premsa i, a més distancia,  les xarxes socials i els blocs.La informació 

econòmica és la que més interessa. I la informació cultural  passa per davant a 

l’interès per la informació política, internacional i esportiva. 

 

 Però si analitzam per edats les dades proporcionades pel CIS, podem trobar 

indicis dels canvis que estan començant a arrencar però que projecten un futur 

diferent. Els més joves, s’allunyen de la televisió, la ràdio i la premsa en paper a 

favor dels blogs, les xarxes socials i la premsa digital. Aquests joves i futurs adults, 

que prefereixen de cada vegada més els mitjans digitals, representen el 16% de la 

població general, el 25% dels espanyols d’entre 25 i 34 anys i fins el 32% dels joves 

entre els 18 i els 24 anys. Les tendències de futur, per tant, van més enllà de la 

televisió. I l'audiència de futur serà, cada vegada més fragmentada, individualitzada i 

interactiva. 
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7. Conclusions 

 Per tal d’exposar les conclusions a les que hem arribat en la tesi, recuperem 

els objectius i les hipòtesis inicials plantejats en aquest treball. Investigar quines 

causes polítiques, socials i econòmiques han anat configurant el model audiovisual 

públic existent a les Illes Balears n’és l’objectiu primordial. Per això, es proposava 

un seguit de qüestions i d’objectius més concrets. Unes hipòtesis i objectius que, en 

definitiva, ens han portat a diverses conclusions: 

 

 Les radiotelevisions públiques han jugat un paper fonamental en la 

configuració de l'estructura territorial autonòmica i dels procés 

autonòmic. 

El Centre Territorial de TVE-balears és una de les principals 

conseqüències indirectes que provocà l'Estatut d’Autonomia de les Illes 

Balears; la creació de la corresponsalia s’havia començat a negociar el 1978, 

entre les institucions pre-autonòmiques i el govern de l’Estat. Fins i tot, a 

partir de les primeres emissions, el 1979, ja es va deixar ben clara la 

implicació del mitjà en la construcció del procés de transició política de la 

dictadura cap a la democràcia. Per primera vegada en la història, un mitjà 

audiovisual públic parlava d’una manera molt didàctica de les noves 

institucions que s’estaven estrenant i constituint. TVE donava veu als seus 

protagonistes i, també, al poble: al Consell General Interinsular, l’Assemblea 

de Parlamentaris, el Parlament, els Consells Insulars o, fins i tot, les primeres 

eleccions. L’arxiu del Centre Territorial guarda com un tresor tots aquests 

testimonis gràfics de la nostra història més recent.  

La capacitat d’adaptació del model de RTV pública a la realitat 

autonòmica és difícil, tant en el sentit territorial discontinu de les Illes 

Balears i del particularismes de cada illa, com a la vinculació de les 

institucions públiques de govern amb les televisions existents. Fins la creació 
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d'IB3, al 2005, RTVE va assumir les funcions de televisió autonòmica envers 

de les institucions de govern. Per una part, retransmetent en directe les 

sessions més importants del Parlament, del Govern i dels Consells Insular, 

donant-ne informació puntual; per l’altra, sotmetent-se al control del 

Parlament, a través de la comissió corresponent i, també, mitjançant el 

Consell Assessor format per representació proporcional dels grups 

parlamentaris. Aquesta quota de proporcionalitat dels distints partits polítics 

per aparèixer en pantalla –la teoria dels tres terços– ha condicionat la línia 

editorial dels informatius públics. I, també, el nomenament dels directius, de 

l’estructura interna, dels consells d'administració i assessors, els òrgans de 

control... La relació entre el poders polítics locals  i la televisió pública és 

intrínseca a la seva creació a Espanya.  

La relació de poder entre les institucions de govern i la televisió 

pública ha estat estudiada per diferents autors i es contempla com un punt de 

feblesa. Partint de la idea de servei públic com la seva raó de ser –qüestió 

lligada a l’audiència, al finançament i a la imparcialitat política dels seus 

continguts– cal establir la necessitat de la professionalització dels organismes 

de control de les RTV públiques i el nomenament dels directius amb el 

consens social i polític. La radiotelevisió pública ha estat utilitzada com a 

instrument polític: fins i tot, formen part de les polítiques de comunicació que 

han impulsat els distints partits al govern de les institucions.  

És un fet que els mitjans de comunicació durant els segles XIX i XX 

han jugat un paper clau en la formació de l’opinió pública. Però, entre ells, la 

televisió ha aconseguit destacar com un element informatiu especialment 

important: es tracta del mitjà de comunicació de masses amb més poder de 

difusió dins el món occidental des que, a la dècada dels anys cinquanta, es 

comencés a popularitzar per tot arreu dels domicilis particulars. El seu 

impacte al camp polític, sociològic i cultural, profusament estudiat a l’àmbit 

acadèmic durant aquestes darreres dècades, forma part dels continguts que 

s’imparteixen als estudis de Sociologia, Ciències de la Comunicació i 
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Ciències Polítiques, entre d’altres disciplines. Que el 70% dels ciutadans 

europeus s’informen a través de la televisió com a únic mitjà de comunicació 

–tal i com ho revela el Llibre Blanc sobre una Política Europea de 

Comunicació, adoptat per la Comissió Europea l’1 de febrer de 2006– és la 

plasmació estadística d’un fet encara plenament vigent. Oferint so i imatge 

simultàniament, cap mitjà ha aconseguit superar la intensitat de transmissió 

del missatge que té la televisió, factor que ho converteix en mitjà de 

comunicació amb més incidència i influència social. 

Fa molt de temps que els distints partits, independentment del seu 

color polític, han constatat una premissa molt simple: el candidat que no surt 

a la televisió, senzillament, no existeix; qui no surt a la pantalla no guanya les 

eleccions. Així ho recullen gairebé tots els manuals moderns de comunicació 

política que s’empren a la complexa maquinària electoral. Així doncs, si la 

principal finalitat de qualsevol organització política és assolir el poder i 

governar, ens hem de preguntar si, per mantenir-se al poder, cal tenir una 

televisió. 

 

 L'elecció de la llengua d'emissió i del model lingüístic ha estat un factor 

diferenciador i decisiu. 

El model lingüístic és un factor determinant a l’hora de configurar un 

model audiovisual. Com en el cas de Bèlgica, Irlanda o Catalunya, una 

comunitat lingüística en llengua catalana com la nostra necessita d’un ampli 

acord. Una pauta que no s’ha seguit en conjunt i al llarg del temps, com hem 

pogut constatar. Els distints criteris que s’han seguit per aplicar el model 

lingüístic de cada televisió han respost més a decisions polítiques fent servir 

la llengua com a eina de lluita i oposició, més que d’eina de treball o com a 

instrument per cohesionar una cultura. 

Un paper tan concret com és el de cohesionar, vertebrar el territori de 

l’Estat i promoure les distintes llengües de l’Estat, ve reflectit en la 
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Constitució Espanyola i en el mandat marc de RTVE. I, al voltant d’aquest 

punt, puc afirmar que, a les Illes Balears, TVE-Balears és el mitjà públic que 

amb més independència ha aplicat el model lingüístic acordat en un primer 

moment de la creació de l’autonomia, a partir de la Llei de Normalització 

Lingüística, de 29 d'abril de 1986. I també ha comptat, des del primer 

moment, amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. De fet, la 

mateixa Llei de Normalització Lingüística, recull que el Govern procurarà la 

correcta emissió de la llengua catalana a RTVE. Fins i tot, a la pre-

autonomia, els governants illencs deixaren clar que les emissions no havien 

de ser bilingües, tal com demanava Madrid, sinó en la llengua pròpia. Per 

primera vegada en la història, els telespectadors de les Illes Balears, sentiren 

parlar en la pròpia llengua i parlar d’informació propera. El 1995, el Govern 

Balear, presidit per Cristòfol Soler (Partit Popular), va donar el seu suport per 

ampliar la finestra de programació de TVE-Balears en llengua catalana i 

emetre continguts els dissabtes i diumenges. El 1998, el Govern Balear, 

presidit pel popular Jaume Matas, signava un conveni amb la Direcció 

General de RTVE per ampliar la programació del Centre Territorial en dues 

hores diàries. Aquest conveni va ser pioner en tot l’Estat: molts dels 

continguts de la programació es realitzaven a Menorca i Eivissa, per part dels 

corresponsals ubicats a ambdues illes. Així doncs, es normalitzà 

completament el fet de sentir parlar en totes les modalitats del català de les 

illes per televisió, instituint un model lingüístic prou definit i que han 

defensat els diferents òrgans de govern de la comunitat i els propis directors 

del Centre Territorial.  

Al voltant d’aquest paper cohesionador i d’impuls a l’ús de la llengua 

pròpia, TVE ha actuat històricament assumint les funcions d’una televisió 

autonòmica; un paper que, curiosament, no ha jugat de forma igual la 

mateixa televisió autonòmica. Com hem pogut comprovar, la televisió 

autonòmica va iniciar les emissions al 2005 en català, cert, però a partir d’una 

graella de programació basada en l’emissió bilingüe, atenent a que bona part 

de la població de les Illes Balears és de parla castellana, tal i com ho 
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argumentà la direcció del canal. S’assegurà també que el doblatge de les 

pel·lícules i sèries animades en català sortia molt car. Així mateix, també s’ha 

de dir que alguns dels programes “estrella” de l’esmentada graella eren 

conduïts per presentadors de parla castellana.  

El llibre d’estil de la Ràdio Televisió Pública de les Illes Balears va ser 

editat pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i Projecció Exterior 

de la Cultura (COFUC), organisme depenent del Govern Balear. El Partit 

Popular va defensar que la Ràdio Televisió Pública de les Illes Balears, 

reflectís les variants dialectals, mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer, 

tot i que dins els límits normatius del català estàndard. 

Entremig, durant el segon Pacte de Progrés, del 2007 al 2011, IB3 va 

tornar a l’ús normatiu de la llengua catalana: per això, els films es podien 

escoltar en versió catalana del Principat, amb un doblatge cedit gratuïtament 

per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També la Generalitat 

Catalana i el Govern Balear signaren acords per la recepció recíproca d'IB3 i 

TVC a les distintes comunitats A partir del 2011, les sèries de programació 

aliena i les pel·lícules s’emetien en versió castellana. El 2014, però, el 

Govern autonòmic va introduir un nou model pel qual es defugiria del català 

normatiu per a salar i difondre les parles dialectals. Finalment, només 

salarien els presentadors dels esports i del temps dins els espais informatius. 

Aquest, doncs, és un recorregut similar al de l’extinta Canal 9, també sota 

governs del Partit Popular.  

A diferència d’altres comunitats amb llengua pròpia, on precisament, 

la promoció de la llengua ha estat un els motius fonamentals per crear les 

televisions (TVG, ETB) és defugia de considerar-la com a factor decisiu i 

diferenciador d’altres mitjans generalistes en castellà que també es podien 

rebre a les Illes Balears. Tot i la voluntat d’unir i cohesionar dins d’un mateix 

model audiovisual un arxipèlag marcat per les diferències dialectals, la 

manca d’un model lingüístic definit i consensuat per totes les forces 

polítiques que integren el Parlament de les Illes Balears fa que ara, al contrari 
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de fa trenta anys, aquesta qüestió sigui font de desacords continus. 

La Televisió de Mallorca sí que tingué un paper important en la 

promoció del català: el fet que tingués corresponsalies a moltes poblacions de 

l’illa –on hi havia televisions locals preexistents – va possibilitar que 

diàriament, als informatius, els telespectadors sentissin les varietats de la 

parla de les distintes comarques de l’illa. Així fou durant els cinc anys que 

varen durar les seves emissions. 

La nostra estructura d’Estat constitucional i autonòmica, atorga a les 

Comunitats Autònomes una competència gairebé exclusiva en matèria de 

cultura. Ara bé: no està definit l’espai de comunicació audiovisual de les Illes 

Balears i el seu abast, partint de la idea geogràfica, però també cultural, 

social i políticament. És una línia que cal explorar des del punt de vista de 

l’ecosistema audiovisual a configurar, com també ho és demanar-se si ha 

d’acollir tant a les televisions que emeten des de les Illes Balears com la 

recepció de canals de la mateixa comunitat lingüística en llengua catalana.  

El model lingüístic de les televisions públiques autonòmiques juga un paper 

bàsic en les Comunitats Autònomes amb llengua pròpia fins ser, en grans 

termes, una de les seves raons de ser. Així, TV3 té sis canals en català i 

l’ETB dos dels tres canals generalistes en euskera; la RTVV –ja 

desapareguda– i IB3 també en tenen tres en català, però no a temps complert 

ni per a tota la programació per igual. A més de les televisions, també s’han 

de tenir presents les diferents cadenes de ràdio públiques autonòmiques, que 

en els darrers anys han emès un importantíssim percentatge de continguts en 

llengua pròpia. 

 

 El model de finançament condiciona l'objectiu de servei públic. 

El 2010, el govern socialista de José Luís va fer efectiva l'eliminació 

de la publicitat com a font de finançament de RTVE dels Pressuposts 
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Generals de l'Estat. Al 2016, el Govern Central aportarà 340 milions. A finals 

del 2015, l'actual director general corporatiu, Enrique Alejo, planteja ampliar 

els patrocinis per reduir el dèficit de 70 milions d'euros de la ràdio televisió 

pública estatal i, així, poder comptar amb 50 milions d'euros més. Tot i que 

de moment, no proposa tornar a emetre publicitat. 

 

El model de finançament queda molt lluny del sistema de cànon que 

apliquen bona part dels països europeus.  Un sistema que ha començat a 

questionar-se i revisar-se perque es considera obsolet, en aplicar-se a l'aparell 

de televisió, com ho fa la BBC, i no té en compte els altres dispositius  

(mòbils, web dels mitjans...) on és pot seguir igualment la programació.És un 

sistema on els ciutadans paguen per tenir un servei públic. Un servei públic 

independent dels poders polítics i de govern. Aquest sistema  no ha estat 

possible implantar-ho a Espanya. El 2005, el mateix govern socialista creava 

un “comitè de savis” que, entre d'altres tasques, tenia la funció d'estudiar com 

implantar el cànon. No es va fer. La manca d'enteniment entre els dos grans 

partits, PSOE i PP,  no ha permès consensuar un model de finançament més 

acord amb el marc europeu. Les televisions autonòmiques, sobretot les de 

primera generació, han nascut a recer d'aquest model: ser finançades pel 

govern. Totes les radiotelevisions públiques espanyoles són finançades un 

70% per les institucions de govern. En el cas de Televisió de Mallorca, al 

100% pel Consell Insular. Gairebé totes, inclouen la publicitat com a font de 

co-finançament.  

És aquest un altre tema on aprofundir. La crisi econòmica ha justificat 

el tancament de televisions públiques (recordem els casos de Canal 9 i 

Televisió de Mallorca) per part dels Govern responsables que veien inviable 

el seu sosteniment. 

S’entén en aquest cas, que els mitjans públics són una despesa 

supèrflua, no un dret de servei públic. La reducció dels pressuposts, tant a 

TVE-Balears com a IB3, any rera any, ha fet minvar la producció pròpia i 
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aliena. Fins i tot afecta la qualitat d'aquestes produccions i produeix 

reajustaments de la plantilla i pot anar en detriment de l'audiència. El Govern 

Balear ha reduït  un 12,27% el pressupost d'IB3 per al 2016, baixant-lo fins 

els 28,6 milions d'euros: és el més baix en els seus 11 anys d'història. 

 

 

 Les televisions públiques s’enfronten a reptes tecnològics, normatius, 

econòmics i de compliment de servei públic per ser viables. 

 

Segons els informes i publicacions del experts i investigadors 

consultats, el futur de les radiotelevisions públiques passa per un 

redimensionament, un control de la despesa i determinació del sistema de 

finançament i una adaptació als canvis tecnològics. Els avenços tecnològics, 

la regulació normativa comunitària i el marc legal han actuat de factors 

desencadenants del mapa televisiu. 

 

L’aparició d’Internet i del boom que han suposat diferents portals 

informatius –des de webs de mitjans oficials a blogs– ha contribuït a canviar 

completament, i pràcticament a corre-cuita, les maneres de treballar dins els 

mitjans de comunicació públics. Ara bé: l’aparició dels nous dispositius 

tecnològics poden ser vists com una oportunitat, al ser un nou generador de 

demanda de continguts i, també, d’activitat. El model actual de televisió és 

convergent. D'una banda, trobam la TV digital (TDT, cable, satèl·lit) i el 

vídeo via web amb la IPTV (xarxes tancades com la de Movistar+) i, de 

l'altre, els serveis OTT (YouTube, Netflix, etc). També han canviat els modes 

de consum audiovisual. Així, ja no és estrany que un telespectador d'una sèrie 

de ficció de prime-time, conversi a temps real sobre el que veu a les xarxes 

socials d'internet. 

 

L’Estat, com a el titular de les televisions públiques autonòmiques i 
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aquestes presten un servei públic en règim de concessió de gestió directa 

atorgada per Real Decret. Així, pel Real Decret 438/2004, de 12 de març, es 

concedeix la gestió directe del tercer canal de televisió a les Balears.  Però la 

implantació de la TDT, que va significar el tancament de moltes petites 

emissores, que no pogueren fer el pas al digital, va ser també una oportunitat 

per les televisions locals de Mallorca. Aquestes, a qui cedeix la llicència el 

Govern Autonòmic, varen rebre aixopluc del Consell de Mallorca i feren part 

de la Televisió de Mallorca. 

 

A l’any 2014, la implantació del Dividend Digital provocà la 

reorganització del mapa radioelèctric i a canviar de freqüència molts canals 

per adaptar-se als múltiplex disponibles.  Davant aquest context de canvis 

ràpids a nivell tecnològic, però també en el camp polític, social i cultural, cal 

definir uns nous models audiovisuals per als mitjans públics i autonòmics. 

Les actuals directrius apunten a que siguin més austers i productius i, 

sobretot, que compleixin amb el deures de servei públic. 

 

La regulació normativa i jurídica ha permès la creació dels mitjans 

audiovisuals públics. L'ordenament legislatiu i normatiu, de la Comunitat 

Autònoma, del Govern Espanyol i de la Unió Europea,  han estat els element 

desencadenants del mapa audiovisual possible  en cada moment del procés 

històric. 

 

 

 Les televisions locals, peça clau de la configuració del model audiovisual 

 

La televisió localista ha tingut un gran potencial a l’hora de configurar 

el panorama audiovisual i fidelitzar els telespectadors del territori, emetent 

continguts propers. És el que s’anomena “televisió de proximitat”. Les 

distintes televisions locals varen anar sorgint en un marc d’alegalitat tolerada 

fins que, amb l’obligat pas al sistema de transmissió de la senyal televisiva de 
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TDT, es va construir una xarxa professional, legalitzada i que emetia en 

cadena a través de la Televisió de Mallorca. 

 

Canal 4 fou la TV local pionera de les Illes Balears. Va ser fundada el 

1986 per quatre amics de la barriada de Palma de Son Sardina; entre ells, el 

president de l'Associació de Veïns, Joan Calafat. Emetien un espai setmanal 

des del menjador de ca seva amb informacions del barri, pels habitants de 

Son Sardina.  La varen denominar Canal 4 perquè era la quarta emissora que 

podien veure els illencs, després de TVE, La 2, i TV3. Temps després, Joan 

Calafat crearia el Canal 37, posteriorment adquirit pel Grup Serra de 

comunicació i el canal s’acabaria denominant M7 Televisió. Bona part de les 

televisions locals de l’Estat espanyol nasqueren com el Canal 4, emetent 

sense freqüències concedides legalment. Tot i que amb la Llei 41/95, el 

Govern d’Espanya va fer un primer intent per dotar d’un marc jurídic al 

sector, la normativa no es va arribar a desplegar en no fer-se els reglaments 

corresponents. Per tant, la majoria d'aquestes emissores, emetien dins una 

alegalitat tolerada. Ho podríem dir així. N’hi havia de tot tipus: privades, 

municipals, d’àmbits d'emissió inclús supramunicipal. 

 

A finals del 2002, el Govern Central va prohibir per llei que les TV 

locals emetessin en cadena. Els grans operadors nacionals varen haver de 

tancar les locals que havien anar implantant arreu del territori, com per 

exemple, Localia TV, del Grup Prisa, que emetia des de TV Calvià , per tota 

l’illa de Mallorca. També aquest mateix any, l’executiu donava un marge de 

temps –fins el 2006– a les emissores de Televisió que emetien per ones 

hertzianes per adaptar-se a la TDT.  Poc després, decidiria que un mateix 

propietari podia arribar fins el 20% de les accions d’una cadena de televisió, 

per evitar el monopoli televisiu i les adquisicions a gran escala de tot tipus 

d’emissores que duien endavant els operadors privats.  

 

En la mateixa intenció, d'evitar el control massiu de les televisions 
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pels grans grups de comunicació, l’Estat fixava que les Televisions locals 

havien d’emetre programes televisius originals durant un mínim de quatre 

hores diàries i trenta dues hores setmanals i, que els continguts havien d'estar 

relacionats amb l’àmbit territorial del servei de difusió pel qual tenien 

llicència. Així mateix, cal destacar que les altes audiències demostren una 

fidelització i una demanda d’informació de proximitat. 

 

L’autora deixa aquí una porta oberta a seguir investigant en aquesta 

direcció: és, doncs, un treball pendent d’aprofundir i completar pel paper que 

han tingut les televisions locals en la configuració del model audiovisual i pel 

paper que podrien tenir en el futur. Bona part de les televisions locals que van 

“morir” amb Televisió de Mallorca s’han reinventat en productores 

audiovisuals i treballen per a IB3, emetent la seva programació per Internet. 

 

 Creació d’una indústria audiovisual al voltant de les televisions. 

 

L’ampliació de la programació de TVE-Balears, la creació d’IB3 

Televisió i de Televisió de Mallorca, varen propiciar el sorgiment d’un gran 

nombre de productores audiovisuals a totes les illes, molt especialment a 

Mallorca.  Així mateix, s’han creat empreses de serveis complementaris 

(documentació, grafisme, il·luminació, maquinària...) amb recursos humans i 

mitjans de la mateixa Comunitat Autònoma. Aquest fet ha propiciat el 

naixement de nous nínxols de feina i tipus de professions al voltant de la 

indústria audiovisual que s’ha anat configurant entorn d’IB3, sobretot, i de 

Televisió de Mallorca i Televisió Espanyola a les Balears, també en gran 

mesura. 

 

Arran de la signatura del conveni de TVE-Balears amb el Govern de 

les Illes Balears, el 1998 RTVE va obrir una finestra d'emissió de dues hores 

per La 2 de Televisió Espanyola per emetre en desconnexió  territorial la 

programació que es produïa a les Illes Balears. Va ser en aquest moment, i 
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durant dos anys, quan un parell d’empreses lligades a la fotografia que havien 

adoptat el sistema audiovisual per fer reportatges socials (sobretot bodes, 

comunions, etc.) es van anar professionalitzant i creant productores 

audiovisuals. Els pioners varen ser Jaume Bordoy amb TILT, Guillem Deyà 

amb Espiral Comunicació i, finalment, Miquel Oliver amb Video U.  En 

posterioritat,  Francesc Mulet i Josep Nadal, ex-guionista i ex-productor de 

Video U respectivament, crearien La Perifèrica Produccions. Cap als finals 

del 2000, ja hi havia una seixantena de petites empreses, amb menys de deu 

treballadors, inserides normalment dins del sector cinematogràfic i 

audiovisual. Algunes d’elles eren delegacions de grans empreses europees, 

com Palma Pictures. 

 

Fins vint-i-sis productores amb cent cinquanta llocs de feina arribaren 

a treballar per a la Televisió de Mallorca: les mateixes productores, també 

sovint, bastien de continguts a IB3 televisió. Tot i que amb el pas del temps 

moltes d’aquestes empreses han desaparegut o han acabat treballant 

indirectament per les televisions públiques, a través de les grans empreses de 

comunicació que guanyaren els concursos d’adjudicació de serveis d'IB3. 

Sobretot, destaquem els casos de Secuoya, CBM, de capital estatal, i d’altres 

lligades a NovaTelevisió (del Grup Serra) i Canal 4 TV (de l’empresari Cinto 

Farrús). 

 

Les graelles de programació es completen amb els espais produïts per 

aquestes productores audiovisuals. Especialment documentals, programes de 

cuina, magazines.... És el que se’n diu producció aliena al mitjà, entenent que 

una part de la programació, sobretot els espais informatius, sí que són 

elaborats pel personal en plantilla de l’ens públic. Finalment, cal esmentar 

que, IB3, com a televisió autonòmica de segona generació, té externalitzats la 

majoria dels seus serveis. 
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 Naixement de l'associacionisme arran dels nous perfils professionals i 

empreses 

 

La consolidació de les plantilles de les televisions públiques va 

conduir als professionals de cada mitjà en constituir comitès d’empresa i 

cercar representants sindicals entre els seus treballadors. Les grans centrals 

sindicals –UGT, CCOO, USO, entre d'altres– entraren a les televisions: 

defensar els drets laborals dels treballadors n’era el seu principal objectiu. 

 

Poc després del naixement d’IB3 es constituïa el Sindicat de 

Periodistes de les Illes Balears (SPIB), amb una vocació de defensar la 

professionalitat i dels periodistes i el deure de servei públic de les televisions 

i deontologia dels Mèdia. 

 

Les empreses sorgides arran de la posada en marxa de les televisions 

també crearen diferents associacions per vetllar pels seus interessos 

comercials. En destaquem l’Associació de Productores Audiovisuals de les 

Illes Balears (APAIB), l’Associació de Cineastes de les Illes Balears, 

l’Associació de Televisions Locals Digitals Terrestres de les Illes Balears. 

 

 Creació dels estudis de comunicació a Mallorca, arran de la constitució 

d’IB3 Televisió, i impuls a la investigació audiovisual i periodística. 

 

El Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) de 

Palma, que des dels seus inicis oferia estudis de Magisteri, va incloure a 

partir del 2005 les titulacions de Comunicació Audiovisual i Periodisme. El 

centre estava adscrit primer a la Universitat de Barcelona i, posteriorment, a 

la Universitat de les Illes Balears; des del 2014 ho està a la Universidad 

Pontifícia de Comillas (UPC). La congregació catòlica de Religiosas de la 

Pureza de María que dirigeix i gestiona el centre, va haver de fer una gran 

inversió a Sa Vileta per dur a la pràctica les noves titulacions de Comunicació 
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Audiovisual i Periodisme. Així, es varen construir platós de televisió, 

controls de ràdio i noves aules: per primera vegada en la història, els alumnes 

es llicenciaven en aquests estudis a les Illes Balears. Fins aleshores, el gruix 

de joves estudiants de les Illes cursaven Periodisme a altres universitats de la 

Península, sobretot a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Fins aleshores, bona part dels professionals que han nodrit més 

recentment els mitjans de comunicació illencs van aprofundir en la seva 

formació en els diferents postgraus de les Illes Balears, i més concretament 

els màsters desenvolupat a la Universitat de les Illes Balears i el CESAG. 

Aquest darrer tingué lloc entre els anys 2007 i 2009.  

 

L’ampliació del catàleg de titulacions va fer incrementar la plantilla 

del centre universitari i dotar-se d’un ventall de professors associats i 

col·laboradors per impartir les classes. La necessitat legal de que la majoria 

dels professors d’un centre que imparteix estudis universitaris hagin de ser 

doctors va impulsar que molts dels docents continuessin els seus estudis de 

doctorat. Així mateix, la consolidació dels estudis ha propiciat la creació de 

nous de recerca i d’investigació dins la comunicació social a les Illes Balears 

 

Per acabar, doncs, el capítol de conclusions, podem dir que el panorama actual 

de la televisió pública i de l'espai de comunicació a les Illes Balears és fruït, per tant, 

del procés polític dels darrers trenta anys, de la regulació provinent del corpus legal 

estatal i autonòmic, i de l’aplicació de les directrius europees sobre l’espai 

radioelèctric. El model lingüístic és un element cabdal en una comunitat com la 

nostra, amb llengua pròpia cooficial, definint-nos com una comunitat lingüística 

catalana on els mitjans de comunicació són un dels elements que conformen la 

interacció grupal i el sentit de pertinença a una identitat. 

 

Els mitjans públics que representen les diferents radiotelevisions existents 

assumeixen, doncs, dos papers bàsics. El primer, com dèiem, és la seva vessant 
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política, on el mitjà adapta el seu model audiovisual a una sèrie de circumstàncies 

com, per exemple, el color del partit governant. Però, per l’altra, assumeix una 

importantíssima funció social com és la cohesió cultural i social: la principal vocació 

de tot mitjà públic, doncs, és complir un servei públic mitjançant continguts propis i 

de proximitat que contribueixin a la vertebració d’una societat. Les televisions i les 

ràdios autonòmiques públiques i locals juguen, per tant, un paper vital a l’hora de 

fomentar la cohesió social i pertinença territorial concreta. 

 

 Aquests mitjans, en conjunt, contribueixen a complir amb els objectius de servei 

públic. Però, més enllà dels possibles matisos que hi pugui haver a cada cas 

particular, al mitjà audiovisual públic se l’exigeix complimentar amb el deure 

d’informar a la seva audiència a partir de valors periodístics com la pluralitat i 

l’objectivitat; oferir programació que promogui els valors educatius, culturals i 

d’entreteniment; promoure la participació ciutadana i l’accés als mitjans dels grups 

socials significatius i, també, minoritaris... I, és clar, impulsar la difusió interna i 

externa de la realitat cultural pròpia de la comunitat que representa, del patrimoni 

cultural i social del territori i, també, de la llengua pròpia cooficial o la parla 

característica de la regió. 

 

Tot i aquestes funcions socialment positives, els seus detractors assenyalen 

que el punt feble dels mitjans públics és la seva vinculació amb els grups locals de 

poder polític i, sobretot, la seva manca de viabilitat econòmica. Un exemple gairebé 

arquetípic el representa Canal 9, una de les principals autonòmiques d’Espanya –

juntament amb TV3, ETB2, TVG, Canal Sur o Tele Madrid– i la primera 

radiotelevisió autonòmica espanyola en desaparèixer. El tancament de la televisió 

pública valenciana ha obert la caixa dels trons, posant en alerta a la resta de mitjans 

públics, a més d’obrir un debat públic i polític sobre la necessitat de replantejar el 

model de les radiotelevisions autonòmiques. La Comunitat de Madrid no va 

descartar la possibilitat de tancar Tele Madrid alhora que es produïen els fets de 

València provocats pel fort endeutament econòmic i recurs dels treballadors davant 

els tribunals de justícia de l’ERE proposat. Mallorca va viure una situació 
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comparable quan, el 9 de desembre de 2011, es va tancar la primera radiotelevisió 

local d’Espanya: la televisió [M] i l’emissora Ona Mallorca, ambdues amb titularitat 

del Consell de Mallorca. 

 

Més xifres: l’any 2012 el deute de les tretze ràdios i televisions autonòmiques 

de l’Estat gairebé fregava els 2.000 milions, dels quals el 75% era de Canal 9 (1.200 

milions) i Tele Madrid (257 milions). La majoria de les radiotelevisions públiques 

són finançades pels govern autonòmics a través dels Pressuposts Generals de cada 

any, però també hi ha altres formules per economitzar els seus costs com, per 

exemple, la publicitat (siguin grans marques o siguin anunciants locals) o la 

comercialització dels seus continguts. 

 

Durant aquests gairebé trenta anys, la informació política a la televisió s’ha 

multiplicat: les cadenes públiques han conviscut amb les privades, locals, per 

satèl·lit... És el que, en l’argot, s’anomena bombardeig d’informació: ja no hi ha un 

missatge per un sol mitjà. Al contrari, n’hi ha molts, però... Són diferents? La 

multiplicitat i diversitat ha tingut com a efecte la pluralitat informativa? Ha ajudat a 

l’objectivitat a l’hora d’informar del món polític? O rebem distintes interpretacions i 

visions del món polític, segons els interessos econòmics i polítics lligats a la 

propietat d’aquests grups multi-mediàtics i mitjans de comunicació? No només això: 

la multiplicació de canals –o, dit d’una altra manera, l’excés de demanda– ha 

provocat una fragmentació de l’audiència i, també, un fort descens de la inversió 

publicitària motivada per la crisi econòmica. Per tant, en l’aspecte financer, s’ha de 

tenir en compte aquesta complicada situació i la reducció en despesa pública i 

pressuposts de cada comunitat. I repensar el finançament dels mitjans públics per 

garantir-ne la seva independència dels grups de poder. Per repensar el model 

audiovisual públic de les Illes Balears, cal definir prèviament  quin volem, per anar 

més enllà del que hauria estat possible conjunturalment. I que no estigui en continu 

canvi, a remolc de les decisions polítiques, sovint preses unilateralment. I, sobretot, 

configurar un espai de comunicació consensuat social i políticament, científicament i 

culturalment. 
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Cal esmentar les passes que des del Laboratori d'Idees de la Mediterrània, 

impulsat per Francesca Vidal Riera,  s'han començat a donar en aquest sentit. Tot i 

organitzant  les Jornades de Debat sobre l'evolució de la Ràdio i la Televisió Pública 

autonòmica de les Illes Balears (Jornades FuturIB3), des del 16 d'octubre al 

novembre del 2015 ha tingut lloc un debat obert al públic, impulsat per professionals 

de la comunicació, on hi han intervengut experts i acadèmics de distintes disciplines 

relacionades amb el món audiovisual, amb la intenció de proposar un nou model de 

servei públic audiovisual per a IB3.  Entre d'altres, hi participaren el catedràtic de 

Comunicació Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique 

Bustamante,  l'exdirector de TV3, Francesc Escribano, o el catedràtic de 

Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona, Emili Prado. 

Reproduïm les principals conclusions sobre el futur model de la radiotelevisió 

autonòmica de les Illes Balears, que es varen posar damunt la taula durant les 

jornades esmentades: 

 

1. Necessitat d'un servei públic audiovisual. La llengua pròpia i la necessitat 

de cohesió d’un territori illenc  justifiquen de ple la necessitat d’un servei 

públic audiovisual a les Illes Balears. IB3 hauria d’explicar el que és ser i 

sentir-se illenc balear. Per aconseguir-ho IB3 hauria de tenir presència a tot 

arreu de les quatre Illes, i el que és encara més important, és que la presència 

sigui activa a la societat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

 

2. Impuls a la participació ciutadana. Indubtablement s’ha de comptar molt 

més amb la participació ciutadana i la implicació de l’espectador. Els mitjans 

públics a l'era digital tenen en la participació un aspecte clau de 

desenvolupament i una oportunitat que no es pot deixar d'aprofitar 

socialment. Cal que els ciutadans de les illes sentin seva la radiotelevisió 

pública de les Illes Balears tal com passa a Catalunya o a Aragó i que no ha 

passat aquí des del naixement d’IB3. 

 



210 

 

3. Procurar la rendibilitat social i eficiència econòmica. Un mitjà públic ha de 

tenir eficiència econòmica i aprendre de certs models i solucions 

empresarials, però ha d’estar clar que la rendibilitat dels mitjans públics ha de 

ser social i que s’han que cercar tots els recursos econòmics necessaris 

perquè això sigui posible. 

 

4. Repensar la governança i assegurar la independència. Els propietaris dels 

mitjans públics són els ciutadans, malgrat que això sigui una obvietat, s’haurà 

de fer pedagogia perquè tothom ho entengui i actuï d’acord amb aquesta 

premissa. La gestió de l’Ens Públic ha d’estar en mans de professionals 

independents, supervisats per consells professionals independents i consells 

representatius de la societat balear, sense cap influència política, una vegada 

que el Parlament Balear, com a  representant de la ciutadania, hagi aprovat 

les línies del model que s’ha d’implantar. S’han de repensar prou bé aquests 

consells de govern que hauran de ser els responsables de garantir el servei 

públic. 

 

5. Relativitzar l'audiència. S’ha de relativitzar l’audiència. Ara per ara és un 

aspecte fonamental i no pot ser-ho a un mitjà públic. S’han de cercar 

alternatives per mesurar l’interès i el valor d’un programa. També per altres 

motius, com el fet que l'audiència de la ràdio i la televisió ara ja no només 

són seguides al moment d'emissió en "la gran pantalla" o a la ràdio en directe. 

I cal recordar que els experts que han assistit a les jornades confirmen que 

tenim un greu problema tècnic amb la medició d’audiències que s´hauria de 

resoldre ja. 

 

6. Aposta decidida per la producció de continguts del sector audiovisual. La 

base d’un mitjà públic ha de ser la informació. S’ha d’apostar fort per la 

ficció perquè IB3 passi a ser una palanca clara per a la creativitat, la creació 

audiovisual i el desenvolupament de la indústria local. S’han de donar 

oportunitats de creixement i consolidació en el sector audiovisual, però no 
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s’han de crear lligams de dependència (s’ha d’evitar que les productores 

balears siguin depenendets al 100% d'IB3). S’ha de tenir molt present que cal 

pensar en els continguts i els formats destinats als joves de les nostres illes. 

Hem d’ aconseguir que aquest sector de la població també se senti identificat 

amb IB3. 

 

7. Oferir un servei multimèdia i multiplataforma. El “servei públic de 

radiotelevisió” ha d’esdevenir “servei públic multimèdia”. S’ha de pensar en 

uns espectadors molt heterogenis amb diferents necessitats, però s’ha de 

garantir un accés universal als continguts: com, quan i on l’espectador vulgui. 

S’han d’oferir continguts a totes les plataformes.   S’ha discutit la proposta de 

redacció d'informatius multiplataforma unificada, com els  models d’ETB o 

BBC. 

 

8. Canviar l'estructura i el funcionament de l'Ens públic. L’ estructura d’IB3 

ha de ser dinàmica i flexible,  amb estructures mínimes amb capacitat 

d’adaptació contínua a les necessitàs marcades pas a pas per a la implantació 

d’un nou model ràdiotelevisiu. S'han de trobar solucions mixtes i innovadores 

a la problemàtica de la internalització dels serveis informatius. S’hauria de 

controlar molt més el que fan amb els diners públics les productores que 

assumeixen els serveis externalitzats. I subsanar la precarietat de tots els 

treballadors subcontractats que fan feina per a IB3. Cal crear un "contracte 

programa" per a 6 anys (una legislatura i mitja). A continuació s'han de 

seleccionar els professionals i gestors que han de ser capaços de complir amb 

aquest model. 

 

Apuntant cap el futur, els organitzadors proposen tractar en posteriors 

edicions una idea que comença a prendre forma dins el mon acadèmic audiovisual 

de l'Estat: Els diferents ens que hi ha a Espanya (mitjans nacionals, autonòmics i 

locals) han de poder cooperar i compartir recursos a tots els nivells, no només 

d’infraestructura i tècnics sinó també de continguts i projectes comuns. És una de les 
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aportacions més novedoses que va introduir l'exposició del professor d'Informació 

Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Díaz Arias. Una idea 

que es recull a l'informe “Un nuevo modelo para un nuevo tiempo”, del que l'autor 

en fa part. Un informe impulsat per la plataforma Teletodos i que també signen els 

catedràtics Emilio Lledó i Enrique Bustamante. Tots dos varen formar part del 

Consell creat pel Real Decret 744/2004, de 23 d'abril, per elaborar l'Informe per a la 

Reforma dels Mitjans de Comunicació de Titularitat de l'Estat i del que ens hem fet 

ressó en aquesta tesi. Els membres del Consell, coneguts com el comité de savis 

varen emetre el seu dictàmen al 2005. Deu anys després, els autors del nou informe, 

actualitzen aquell treball i consideren que s'ha d'establir un nou ordre, un nou model 

pels mitjans públics.  Entre d'altres, es proposa adaptar-los a l'actual realitat 

multimèdia i digital. Establir un nou pacte social i un contracte amb la ciutadania per 

tornar guanyar-se la seva confiança, avançar en la pluralitat i la independència del 

poder polític. Així, presenten que l'elecció del director general recaigui sobre el 

Consell d'Administració i no sobre el Parlament. I es faci amb un concurs públic 

entre candidats amb experiència de més de 10 anys en el mon audiovisual. També 

aposten per constituir un sistema federal de televisions públiques, a l'estil de la ZDF 

alemanya, amb la creació d'un tercer canal regionalista d'àmbit estatal amb 

desconnexions territorials i bilingüe  en les autonomies amb llengua pròpia cooficial. 

 

Es tracta, al cap i a la fí, d'establir unes noves relacions entre RTVE, els 

operadors privats, les radiotelevisions autonòmiques i locals, però també de refundar 

els mitjans públics audiovisuals.  
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8. Annexos  

 

8.1. Documents gràfics 

DOCUMENT 1: “Repetidor d'Alfàbia”. Antenes de distribució de senyal de televisió. 

Serra de Tramuntana, Mallorca. 

 

DOCUMENT 2: “Carta d'ajust. Anys vuitanta”. 

 

DOCUMENT 3: “Centre Territorial de RTVE, Palma”. 

 

DOCUMENT 4: “Logotips TVE i RNE”. 

 

DOCUMENT 5: “Redacció equip de l'Informatiu Balear, 1980, TVE, Torrespaña, 

Madrid”. Arxiu CT RTVE-Balears. 

 

DOCUMENT 6: “Caràtula PANORAMA BALEAR”. Primera denominació de 

l'Informatiu Balear. 

 

DOCUMENT 7: “Plató TVE-Balears i control central RNE Emissora Palma de 

Mallorca”. 

 

DOCUMENT 8: “Logotips IB3 televisió i ràdio”. 
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DOCUMENT 9: “Capçalera Notícies Migdia, IB3 televisió”. 

 

DOCUMENT 10: “Fotograma retransmissió en directe Festes de Gràcia, Maó, 2014, 

IB3 Televisió”. 

 

DOCUMENT 11: “Equip ENG, IB3 televisió, enregistrant una entrevista”. 

 

DOCUMENT 12: “Equip directiu IB3 Televisió i Ràdio. Director General Antoni 

Martorell, 2007” 

 

DOCUMENT 13. “Cartell reivindicatiu de G.A.B. demanant que s'utilitzi l'article salat 

en les emissions d'IB3, 2011”. 

 

DOCUMENT 14:”Logotip Televisió de Mallorca”. 

 

DOCUMENT 15: “Micròfon i plató Televisió de Mallorca, 2006”. 

 

DOCUMENT 16:”Estudis Ona Mallorca, 2011”. 

 

DOCUMENT 17: “Estudis Televisió de Mallorca, 2006”. 

 

DOCUMENT 18: “Logotips TV3”. 
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DOCUMENT 19: “Margalida Solivellas, corresponsal TV3 a les Illes Balears”. 

 

DOCUMENT 20: “Relació / Federació de Televisions Locals de les Illes Balears” 

 

DOCUMENT 21: “Relació productores audiovisuals de les Illes Balears” 

 

DOCUMENT 22: “Portada de la proposta “Estudi preliminar per al disseny d’un model 

audiovisual propi per a les Illes Balears”. 

 

DOCUMENT 23: “Acta de la reunió entre els representants de la direcció de RTVE i els 

repesentants sindicals on s'acorden diferents punts per a la integració de RNE i TVE als 

Centres Territorials. Octubre 2012”. 

 

DOCUMENT 24: “Organigrama de la direcció dels Centres Territorials de RTVE. 

Octubre 2012”. 

 

DOCUMENT 25: “Nova classificació professional de la plantilla de RTVE per 

escometre la integració de RNE i TVE als CCTT. Les categories i families laborals 

varen ser pactades entre la direcció i els sindicats, per al conveni col·lectiu vigent fins a 

31 de desembre de 2015.”  

 

DOCUMENT 26: “Organigrama de la direcció de la Coporació RTVE a octubre de 

2014.” 

 

DOCUMENT 27: “Proposició de Llei registrada al Parlament de les Illes Balears pels 

grups MES Mallorca, MES Menorca, Socialista i Podem Illes Balear,  i dirigida a la 

Mesa del Parlament per a iniciar els tràmits de modificació de  la llei de la 
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Radiotelevisió autonòmica de les Illes Balears, IB3. Entre d'altres, preveu elegir el 

director/a general de l'ens públic amb les tres cinquenes parts dels vots del Ple del 

Parlament.”. 2015.  
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DOCUMENT 1: “Repetidor d'Alfàbia”. Antenes de distribució de senyal de televisió. 

Serra de Tramuntana, Mallorca. Anys vuitanta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 2: “Carta d'ajust”. Anys vuitanta i noranta. 
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DOCUMENT 3: “Centre Territorial de RTVE, Palma”. Temps present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4: “Logotips TVE i RNE”. Imatges emprades durant els anys noranta 

(Logotip blau) i s.XXI. (Logotips vermells).  
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DOCUMENT 5: “Redacció equip de l'Informatiu Balear, 1980, TVE, Torrespaña, 

Madrid”. Arxiu CT RTVE-Balears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 6: “Carátula PANORAMA BALEAR”. Primera denominació de 

l'Informatiu Balear. 1979. 
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DOCUMENT 7: “Plató TVE-Balears, Mallorca”. Anys noranta.  

 

 

 

 

 

 

 

 Control central RNE Emissora Palma de Mallorca. Anys noranta.  
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DOCUMENT 8: “Logotips IB3 televisió i ràdio”. Antic (2005) i actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 9: “Capçalera Notícies Migdia, IB3 televisió”. Temps present. 
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DOCUMENT 10: “Fotograma retransmissió en directe Festes de Gràcia, Maó, 2014, 

IB3 Televisió”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 11: “Equip ENG, IB3 televisió, enregistrant una entrevista”. 2014.  
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DOCUMENT 12: “Equip directiu IB3 Televisió i Ràdio. Director General Antoni 

Martorell, 2007” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 13. “Cartell reivindicatiu de G.A.B. demanant que s'utilitzi l'article salat 

en les emissions d'IB3, 2011”. 
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DOCUMENT 14:”Logotip Televisió de Mallorca”. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 15: “Fotografíes micròfon i plató Televisió de Mallorca, 2006”. 
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DOCUMENT 16:”Estudis Ona Mallorca, 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 17: “Estudis Televisió de Mallorca, 2006”. 
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DOCUMENT 18: “Logotips TV3”. Antic i del temps present.  
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DOCUMENT 19: “Margalida Solivellas, corresponsal TV3 a les Illes Balears”. Imatge 

del temps present.  
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DOCUMENT 20: “Relació / Federació de Televisions Locals de les Illes Balears”. Any 2000. 
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DOCUMENT 21: “Relació productores audiovisuals de les Illes Balears”. 2000-2010. 
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DOCUMENT 22: “Portada de la proposta “Estudi preliminar per al disseny d’un model 

audiovisual propi per a les Illes Balears”. Any 2000. 
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DOCUMENT 23 Acta de la reunió entre els representants de la direcció de RTVE i els 

repesentants sindicals on s'acorden diferents punts per a la integració de RNE i TVE als 

Centres Territorials. Octubre 2012.  
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DOCUMENT 24: Organigrama de la direcció dels Centres Territorials de RTVE. 

Octubre 2012  
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DOCUMENT 25 Nova classificació professional de la plantilla de RTVE per escometre 

la integració de RNE i TVE als CCTT. Les categories i families laborals varen ser 

pactades entre la direcció i els sindicats, per al conveni col·lectiu vigent fins a 31 de 

desembre de 2015.  
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DOCUMENT 26 Organigrama de la direcció de la Corporació RTVE a octubre de 2014. 
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DOCUMENT 27. Proposició de Llei registrada al Parlament de les Illes Balears pels grups MES 

Mallorca, MES Menorca, Socialista i Podem Illes Balears,  i dirigida a la Mesa del Parlament 

per a iniciar els tràmits de modificació de  la llei de la Radiotelevisió autonòmica de les Illes 

Balears, IB3. Entre d'altres, preveu elegir el director/a general de l'ens públic amb les tres 

cinquenes parts dels vots del Ple del Parlament. 2015. 
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8.2. Relació d’articles de premsa. 

ARTICLE 1: 

 

“Brauli Duart proposa crear un consorci format per IB3, Radiotelevisió Valenciana i 

la CCMA”. Ara Balears. 07/07/2015 

 

 

ARTICLE 2 

 

¿Una BBC más pequeña y barata? El País.16/07/2015. 

 

 

ARTICLE 3: 

 

“La cadena británica BBC despedirá a 1.000 empleados”. El País. 02/07/2015  

 

 

ARTICLE 4 

 

“La BBC busca su sitio”. El País. 08/03/2015.  

 

ARTICLE 5 

 

Entrevista a Carlos Delgado. El País. 08/03/2015.  

 

ARTICLE 6 

 

“El modelo de la televisión pública alemana: ¿un espejo en el que RTVE debería 

fijarse?”. Medios. 09/03/2015 

 

 

ARTICLE 7 

 

“Un reto digital europeo”. El País. 08/03/2015 
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ARTICLE 1 

Brauli Duart proposa crear un consorci format per IB3, Radiotelevisió 

Valenciana i la CCMA 

ARA BALEARS. 07/07/2015 

El president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli 

Duart, proposa crear un consorci format per Radiotelevisió Valenciana (RTVV), 

Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i la CCMA. Ho ha dit en una entrevista al 

diari digital 'Comunicació 21', on explica que la intenció és "col·laborar en tot allò 

que es pugui i, a ser possible, al màxim nivell", passant per la producció de 

continguts comuna i la xarxa de corresponsals. Duart també ha explicat que, mentre 

no es recupera Canal 9, TV3 ha ofert la possibilitat de fer un informatiu "específic 

per al País Valencià, en valencià i des d'allà", tal com va dir al maig al Parlament. 

Sobre la producció de continguts comuna, Duart posa d'exemple el programa 'Cosins 

germans' i assegura que es pot anar "molt més enllà", en referència a "informatius 

que abastin tot el territori, col·laboracions internacionals i cobertures" conjuntes. El 

president de la CCMA també afirma que "per part nostra, la voluntat hi és tota" i 

assegura que la predisposició al País Valencià per crear un consorci format pels tres 

ens televisius és "bona". 

Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem que anul·lava la retallada del 5% del 

sou dels treballadors de Catalunya Ràdio, Duart diu que va ser "una sorpresa per a 

totes les parts". Tot i això, si el TS emet una sentència similar per als treballadors de 

la televisió catalana, diu que la direcció de la cadena "intentarà complir-la". Duart ha 

explicat que el 5% anuals dels treballadors de Televisió de Catalunya equival a 

gairebé 5,5 milions d'euros i ha advertit que caldria buscar fórmules per afrontar 

aquest "nou cost sobrevingut", ja que la CCMA, per imperatiu legal, no pot generar 

dèficit.  

Pel que fa a la transparència de la Corporació, Duart exposa en l'entrevista que s'està 

treballant de cara a la temporada vinent en un mecanisme del procés de contractació 

lligat a l'aplicació de la llei de transparència perquè hi hagi "absoluta claredat en tot 

el sistema de contractació". 

 

 

 

 

http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/111969-proposo-crear-un-consorci-entre-ib3-rtvv-i-ccma-per-col-laborar-al-maxim-nivell
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/111969-proposo-crear-un-consorci-entre-ib3-rtvv-i-ccma-per-col-laborar-al-maxim-nivell
http://www.ara.cat/media/Catalunya-Radio-Pais-Valencia-Canal_0_1366063529.html
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ARTICLE 2 

 

¿Una BBC más pequeña y barata? 

 

EL PAÍS 16/07/2015. Pablo Guimón Londres 

 

El Gobierno británico plantea una revisión en profundidad de la BBC 

Cuestiona el tamaño, la misión, el modelo de financiación y la gestión interna de la 

cadena 

 

“¿Debe la BBC continuar siéndolo todo para todo el mundo?”. Esa es la pregunta 

que ha lanzado hoy John Whittingdale, ministro de Cultura británico, al presentar en 

el Parlamento el documento que ha elaborado el Gobierno sobre el futuro de la 

radiotelevisión pública y que servirá de base para reformar el estatuto constitutivo de 

la entidad, cuando el vigente venza en diciembre de 2016. Lo que propone el 

Gobierno conservador es una reforma de la entidad, referencia mundial de 

radiotelevisión pública de calidad, sin precedentes en los últimos años. El 

documento, de 85 páginas, cuestiona la dimensión, los contenidos y los objetivos de 

la corporación; su sistema de financiación y su regulación interna 

 

La entidad ha respondido en un comunicado que el documento del Gobierno 

propone “una BBC más disminuida y menos popular”. “Eso sería malo para el país y 

no sería la BBC que el público ha conocido y amado durante 90 años”, añade el 

comunicado. La corporación ha anunciado que presentará su propia propuesta en el 

plazo de dos meses. 

 

La escala y el alcance de la BBC han crecido exponencialmente en la última década, 

señaló Whittingale, y es hora de preguntarse “si son los adecuados para el contexto 

presente y futuro de medios de comunicación”. Una de las tareas prioritarias, ha 

dicho, es determinar “si la idea de universalidad sigue siendo válida”. Existe una 

preocupación, dijo el ministro, sobre el impacto que tienen las actividades de la 

BBC en sus rivales comerciales que, en un entorno digital, incluyen también a los 

periódicos. 

 

Whittingdale defendió que los programas de la BBC deben ser “diferentes” y que la 

corporación no debe guiarse por las mismas prioridades, de maximizar las 

audiencias, que rigen en las compañías comerciales. “Esto no quiere decir que la 

BBC deba renunciar al entretenimiento”, aclaró. “Debe ofrecer una programación 

diferenciada en todo el espectro de géneros”. 

 

http://elpais.com/elpais/2015/07/13/opinion/1436806834_370230.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445704/BBC_Charter_Review_Consultation_WEB.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445704/BBC_Charter_Review_Consultation_WEB.pdf
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El ministro cuestionó la compra de determinados talent shows, como el popular The 

Voice, que compite con formatos semejantes en otras cadenas, frente a la producción 

de productos propios que luego pueden ser vendidos en el extranjero. “Lo mismo 

sucede con la web, donde se suscitan dudas sobre si los contenidos son 

suficientemente diferenciados de los que desarrollan otros”, añadió. 

 

Todas las opciones para reformar las operaciones comerciales de la BBC están 

encima de la mesa, concluyó. Incluida la privatización, total o parcial, del servicio 

BBC Worldwide, que explota las marcas de la BBC y comercializa sus programas en 

el extranjero para complementar los ingresos que obtiene la BBC a través del canon 

televisivo. 

 

La BBC se financia principalmente, desde hace 70 años, por un canon (unos 208 

euros anuales) que pagan aquellos hogares que disponen de televisor. Pero este 

sistema tiende a quedarse obsoleto a medida que el consumo se produce cada vez 

más online y en distintos soportes. El canon lleva congelado desde 2010, pero el 

Gobierno anunció la semana pasada que empezará a subir con el IPC, para 

compensar la medida anunciada en los pasados Presupuestos, que obliga a la BBC a 

financiar el canon a los mayores de 75 años, algo que hasta ahora hacía el Gobierno. 

Esto supone de hecho un recorte de un 18% en la cantidad que la entidad obtiene 

con el canon. 

 

La financiación de la BBC, reconoció Whittingdale, “no tiene una solución fácil”. 

Pero el modelo actual es “regresivo” (grava lo mismo a todos los ciudadanos, 

independientemente de sus ingresos). El ministro planteó el modelo de suscripción 

como opción a largo plazo. Y en el corto plazo habló de tres posibilidades: un canon 

reformado, un impuesto por hogares o un sistema híbrido. 

 

El Gobierno pretende revisar el sistema de gobernanza de la BBC, que en ocasiones 

“ha estado muy por debajo de los estándares exigibles”. El ministro mencionó la 

gestión del escándalo de abusos sexuales del exlocutor Jimmy Savile y determinados 

fracasos sonados en inversiones en proyectos tecnológicos. El Gobierno se plantea 

varias opciones. Entre ellas, trasladar las funciones del BBC Trust, el consejo 

independiente que ahora rige la corporación, a Ofcom, regulador de las 

comunicaciones en el Reino Unido. 

 

Sobre la base de este documento y el que presente la corporación, y con la premisa 

de un ahorro en los costes, el Gobierno y la BBC deben negociar el nuevo estatuto 

que regirá durante los próximos 10 años la entidad pública. “La BBC es estimada y 

admirada no solo en este país, sino en todo el mundo”, ha reconocido Whittingdale. 

http://www.bbcworldwide.com/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445212/166926_Perry_Review_Text-L-PB.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/
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“Cuando funciona bien, establece los estándares internacionales de calidad”. ¿Una 

BBC más pequeña y barata? La corporación sufre el hachazo en el presupuesto y la 

salida de mil empleados 
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ARTICLE 3  

 

La cadena británica BBC despedirá a 1.000 empleados 

 

EL PAÍS. 02/07/2015 Pablo Guimón  

 

 

La BBC ha anunciado que despedirá a 1.000 empleados –cerca de un 5% de su 

plantilla- dentro de un plan de reestructuración en que está inmersa la cadena pública 

de radio y televisión, para responder a un cambio en los hábitos de sus 

consumidores. El director general de la corporación, Tony Hall, ha asegurado este 

jueves a los trabajadores que los recortes persiguen aliviar el déficit en las cuentas 

de la cadena: los ingresos por la tasa mediante la que se financia caerán el ejercicio 

que viene en 150 millones de libras (210 millones de euros), debido a un traslado al 

consumo online más rápido del esperado 

 

La BBC se financia principalmente, desde hace 70 años, por una cuota anual (ahora 

está en 145,5 libras) que pagan los hogares que ven televisión en directo. El ejercicio 

pasado, la cadena recaudó 5.240 millones de euros mediante la tasa. Pero el número 

de hogares que declaran no ver televisión en directo –y, por tanto, no pagan la tasa- 

ha crecido inesperadamente. 

 

El 69% de los adultos británicos ve la televisión en directo, pero el porcentaje baja al 

50% en los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, según el 

organismo regulador de las telecomunicaciones Ofcom. Su consumo de televisión lo 

realizan mediante sistemas a la carta, que les permiten ver los programas cuando 

quieran. Ese cambio de hábitos ha llevado a la cadena, esta misma semana, a 

convertir el canal juvenil BBC Three en un producto exclusivamente online. 

“A medida que más y más gente utiliza móviles y consume nuestro producto online, 

el porcentaje de hogares con televisiones cae más rápido de lo esperado”, ha 

declarado la cadena en un comunicado. “Y eso quiere decir que no siempre pagan la 

cuota”. 

 

Los despidos se producirán sobre todo, según ha anunciado Hall, en niveles 

directivos y en áreas como marketing y comunicación. Se mejorarán procesos y se 

fusionarán divisiones. Con todo ello, la empresa espera ahorrar unos 50 millones de 

libras (70 millones de euros). “Una BBC más simple es lo que tenemos que hacer 

para superar los retos financieros a los que nos enfrentamos”, ha advertido Hall en 

su comparecencia ante los trabajadores. El objetivo es acabar recortando hasta 1.500 

millones de libras (2.100 millones de euros) antes de 2017, recortando también en 

http://www.theguardian.com/media/2015/jul/02/tony-hall-email-bbc-job-cuts
http://www.theguardian.com/media/2015/jul/02/tony-hall-email-bbc-job-cuts
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425677654_576100.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425677654_576100.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425677654_576100.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425677654_576100.html
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costes administrativos, salariales y propietarios. Hoy la BBC emite más repeticiones 

y comparte los derechos deportivos con otros canales. 

Al margen del cambio de hábitos de los consumidores, la BBC tampoco se ha 

librado de los recortes en el gasto público de David Cameron. En 2010 el anterior 

Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas decidió congelar la 

tasa hasta 2017. Eso, combinado con la asunción de nuevas tareas e inversiones —

como mejorar la banda ancha en zonas rurales—, ha producido una caída de la 

financiación en términos reales de un 26% en cinco años. Pocos esperan que cuando 

toque revisar la cuota, en 2017, el Gobierno conservador decida subirla. John 

Whittingdale, ministro de Cultura del nuevo Gobierno de Cameron, ha sido 

tradicionalmente crítico con una tasa que considera “regresiva” e “insostenible a 

largo plazo”. 

 

La BBC, referencia cuando se habla de televisiones públicas, supone aún hoy un 

tercio del total del consumo televisivo de Reino Unido. Pero el cambio de hábitos de 

consumo y un sistema de financiación que muchos consideran obsoleto la abocan a 

un cambio de modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425678558_967341.html
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ARTICLE 4 

 

La BBC busca su sitio 

 

EL PAÍS. 08/03/2015. Pablo Guimón 

 

Reino Unido debate sobre la tasa que financia la emblemática corporación en 

tiempos de Internet y programación a la carta 

 

El singular modelo de financiación de la BBC ha recibido una leve inyección de 

vida que, paradójicamente, confirma su sentencia de muerte. Un comité 

parlamentario concluyó a finales del mes pasado que la tasa mediante la que se 

financia la corporación —145,5 libras que paga cada propietario de un televisor, 

unos 200 euros— es “cada vez más difícil de justificar”, aunque recomendó que siga 

vigente durante la próxima década. La televisión pública británica, referencia 

europea en cuestiones de funcionamiento y transparencia, busca un sistema 

alternativo al que la financia desde hace casi 70 años, cuando retomó la actividad al 

terminar la Segunda Guerra Mundial, y que resulta ya anacrónico a medida que el 

consumo de sus productos se desplaza cada vez más al entorno online. Bajo el 

debate de la financiación subyace, en realidad, otra búsqueda aún más trascendental: 

la de su propia esencia. 

 

La semana después del veredicto, el pasado lunes, en un discurso clave para el 

futuro de la empresa pública, su director general, Tony Hall, advirtió de que la BBC 

se encuentra en el momento de decidir si sigue representando la referencia para la 

industria dentro y fuera del país o si, por el contrario, “se precipita hacia la 

decadencia”. “Internet proporciona las herramientas para abordar mejor la televisión 

como servicio público”, dijo Hall. “Para hacerlo, debemos reinventar la BBC una 

vez más”. 

 

Este es el comienzo, en palabras de Hall, de “la revolución de la BBC 

personalizada”. La corporación pública abraza así el concepto de moda entre las 

grandes organizaciones de medios. Contenidos a medida en función de las 

preferencias del usuario y de sus amigos, en la línea de las redes sociales. “Pero 

siempre lo haremos a la manera de la BBC”, señaló Hall. “No diciéndole lo que los 

clientes como usted compraron, sino lo que ciudadanos como usted desearían ver y 

necesitarían saber”. 

 

Para convertirse en esa especie de Amazon de servicio público, advirtió Hall, hace 

falta apoyo político y financiación. La BBC no se ha librado de la política de 

http://elpais.com/tag/bbc_television/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/22/actualidad/1353590555_659006.html
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contención del gasto llevada a cabo por el Gobierno de Cameron durante toda la 

legislatura que ahora termina. Desde 2010 la tasa que pagan los propietarios de 

televisores está congelada. Lo que, combinado con la asunción de nuevas tareas e 

inversiones —como los 300 millones que costó mejorar la banda ancha en zonas 

rurales—, ha producido una caída de la financiación en términos reales de un 26% 

en estos cinco años. La BBC ingresa ahora 3.700 millones de libras al año con el 

canon. Pocos esperan que los políticos —tradicionalmente recelosos de la gestión y, 

sobre todo los conservadores, de las inclinaciones políticas de la corporación— 

suban la tasa actual cuando toque revisarla en 2017. 

 

Se estudian diversas modalidades alternativas de financiación. Una de ellas es el 

modelo de suscripción, que va desde un desembolso único voluntario hasta distintas 

modalidades de pago por consumo a la carta. Es el modelo que utiliza, por ejemplo, 

Netflix, que en sus tres años de vida en Reino Unido ronda ya los cinco millones de 

suscriptores. Hall no es partidario de este sistema, por el que solo pagan quienes 

desean ver los programas. En opinión de la dirección, limitaría el alcance de la 

televisión pública, aumentaría los costes al obligar a desarrollar mecanismos de 

exclusión de los no suscriptores y acabaría restringiendo su alcance a solo una parte 

de la población. 

 

También se estudia la introducción limitada de publicidad. El canal BBC Three, por 

ejemplo, no sobreviviría al actual plan de ahorro, que está pendiente de aprobación 

por parte de la corporación. Ya hay productoras que han propuesto salvar el canal 

inyectando dinero a cambio de poder introducir publicidad, sin que esta 

comprometiera la vocación de servicio público del canal. Esa opción contaría con la 

oposición de las cadenas privadas, que verían amenazada su ración de la tarta 

publicitaria. 

 

La corporación es partidaria de mantener el sistema vigente, aunque insiste en que 

los recortes harían peligrar la viabilidad de la oferta, y celebra la prórroga concedida 

por el comité parlamentario. En todo caso contemplaría la opción de establecer, a la 

manera de la televisión alemana, una tasa por vivienda y no por televisor, 

adaptándose a los nuevos formatos de consumo. Ese sistema, que cobraría incluso a 

quienes no ven televisión o la ven solamente online, es el que el comité 

parlamentario propone establecer para 2020, combinado eventualmente con 

suscripciones voluntarias para  

 

Se estudian diversas modalidades alternativas de financiación. Una de ellas es el 

modelo de suscripción, que va desde un desembolso único voluntario hasta distintas 

modalidades de pago por consumo a la carta. Es el modelo que utiliza, por ejemplo, 

http://elpais.com/tag/netflix/a/
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Netflix, que en sus tres años de vida en Reino Unido ronda ya los cinco millones de 

suscriptores. Hall no es partidario de este sistema, por el que solo pagan quienes 

desean ver los programas. En opinión de la dirección, limitaría el alcance de la 

televisión pública, aumentaría los costes al obligar a desarrollar mecanismos de 

exclusión de los no suscriptores y acabaría restringiendo su alcance a solo una parte 

de la población. 

 

También se estudia la introducción limitada de publicidad. El canal BBC Three, por 

ejemplo, no sobreviviría al actual plan de ahorro, que está pendiente de aprobación 

por parte de la corporación. Ya hay productoras que han propuesto salvar el canal 

inyectando dinero a cambio de poder introducir publicidad, sin que esta 

comprometiera la vocación de servicio público del canal. Esa opción contaría con la 

oposición de las cadenas privadas, que verían amenazada su ración de la tarta 

publicitaria. 

 

La corporación es partidaria de mantener el sistema vigente, aunque insiste en que 

los recortes harían peligrar la viabilidad de la oferta, y celebra la prórroga concedida 

por el comité parlamentario. En todo caso contemplaría la opción de establecer, a la 

manera de la televisión alemana, una tasa por vivienda y no por televisor, 

adaptándose a los nuevos formatos de consumo. Ese sistema, que cobraría incluso a 

quienes no ven televisión o la ven solamente online, es el que el comité 

parlamentario propone establecer para 2020, combinado eventualmente con 

suscripciones voluntarias para  

 

Se estudian diversas modalidades alternativas de financiación. Una de ellas es el 

modelo de suscripción, que va desde un desembolso único voluntario hasta distintas 

modalidades de pago por consumo a la carta. Es el modelo que utiliza, por ejemplo, 

Netflix, que en sus tres años de vida en Reino Unido ronda ya los cinco millones de 

suscriptores. Hall no es partidario de este sistema, por el que solo pagan quienes 

desean ver los programas. En opinión de la dirección, limitaría el alcance de la 

televisión pública, aumentaría los costes al obligar a desarrollar mecanismos de 

exclusión de los no suscriptores y acabaría restringiendo su alcance a solo una parte 

de la población. 

 

También se estudia la introducción limitada de publicidad. El canal BBC Three, por 

ejemplo, no sobreviviría al actual plan de ahorro, que está pendiente de aprobación 

por parte de la corporación. Ya hay productoras que han propuesto salvar el canal 

inyectando dinero a cambio de poder introducir publicidad, sin que esta 

comprometiera la vocación de servicio público del canal. Esa opción contaría con la 

oposición de las cadenas privadas, que verían amenazada su ración de la tarta 

http://elpais.com/tag/netflix/a/
http://elpais.com/tag/netflix/a/
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publicitaria. 

 

La corporación es partidaria de mantener el sistema vigente, aunque insiste en que 

los recortes harían peligrar la viabilidad de la oferta, y celebra la prórroga concedida 

por el comité parlamentario. En todo caso contemplaría la opción de establecer, a la 

manera de la televisión alemana, una tasa por vivienda y no por televisor, 

adaptándose a los nuevos formatos de consumo. Ese sistema, que cobraría incluso a 

quienes no ven televisión o la ven solamente online, es el que el comité 

parlamentario propone establecer para 2020, combinado eventualmente con 

suscripciones voluntarias paraNdeterminados canales o programas. “El 97% de la 

gente de este país utiliza la BBC cada semana, de modo que en términos de justicia 

parece una ruta posible”, declaró Hall. 

 

El problema, para los críticos, es que se trata de un impuesto no progresivo, que 

todos pagan por igual independientemente de sus ingresos. Además, muchos critican 

el actual sistema de castigo a los infractores, que incluye penas de cárcel para 

aquellos que no pagan la tasa. Decenas de personas ingresan en prisión cada año por 

impagos. El comité es partidario de poner fin a esas condenas, siempre que se 

mejoren los mecanismos de persecución de los evasores. 

 

La BBC supone un tercio del total del consumo televisivo de Reino Unido, pero con 

su actual sistema de financiación apenas puede competir con los presupuestos que 

dedican a la producción de series de ficción (son notables éxitos recientes como 

Sherlock o Wolf Hall) sus competidores, como HBO o Netflix, más especializados y 

basados en modelos de suscripción. "La BBC ha tratado durante demasiado tiempo 

de serlo todo para todo el mundo", concluye el comité. "Pero con los veloces 

cambios en las tecnologías de la comunicación y los medios, y las necesidades y 

comportamientos de los mercados y las audiencias cambiantes, esto ya no funciona 
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ARTICLE 5 

 

Entrevista a Carlos Delgado, jefe de programas de TV en español de la 

Deutsche Welle 

 

 

EL PAÍS. 08/03/2015. Cristina Galindo 

 

 

Cómo reprogramar RTVE. “En Alemania, la financiación de la TV pública no está 

ligada a un Gobierno” 

 

El periodista del canal internacional germano explica su visión del modelo público 

del país 

 

Un dirigente democristiano de Baviera llamó a la redacción de la cadena pública 

alemana ZDF en 2012 para pedir que se cancelara la cobertura de un congreso del 

Partido Socialdemócrata (SPD, su rival). El redactor jefe del medio no dudó un 

minuto en hacer públicas las presiones. El político de la CSU, Hans Michael Strepp, 

tuvo que dimitir. “Fue un gran escándalo”, recuerda Carlos Delgado, jefe de 

programas de televisión en español de la Deutsche Welle, el servicio de 

radiodifusión internacional de Alemania, vinculado a la ARD, la primera empresa de 

televisión pública del país, que tiene un canal de ámbito nacional, Das Erste (la 

Primera, en español), y varias ofertas regionales. 

 

La otra gran empresa estatal es la ZDF (el segundo canal público). Son 

independientes una de la otra. Viven de un canon que pagan mensualmente los 

telespectadores. La ZDF alcanzó en 2014 una cuota de pantalla del 13,3%; Das Erste 

el 12,4% (el porcentaje se duplica si se suman las programaciones regionales, según 

el consorcio) y la RTL privada, un 10,3%. En una conversación telefónica desde 

Berlín, Delgado, de 47 años, explica su visión del modelo público alemán. 

 

Pregunta. ¿Qué imagen tiene la televisión pública entre los alemanes? 

 

Respuesta. Tiene una muy buena fama, sobre todo los canales de noticias. La 

mayoría de los ciudadanos los considera una garantía de fiabilidad y credibilidad. El 

informativo de la noche, Tagesschau [noticias de televisión, en español] tiene los 

mayores índices de audiencia entre los programas de noticias. 

 

P. ¿Esa calidad de la que habla justifica que los propietarios de una televisión tengan 

que pagar 17,50 euros al mes? 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/06/television/1425668876_509630.html
http://www.dw.de/debate-en-alemania-sobre-la-libertad-de-prensa/a-16335262
http://www.dw.de/actualidad/s-30684
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R. Evidentemente, hay una divergencia entre el prestigio de los medios públicos y la 

predisposición a pagar esa cuota. Hay un debate abierto sobre si esa tasa es 

constitucional. Pero no a gran escala. Hay que tener en cuenta que a ese canon por la 

televisión, se une otro por tener un aparato de radio, un ordenador… Las 

televisiones públicas se han encontrado con el rechazo de sectores como el que ha 

lanzado las protestas anti Islam en Alemania. Aseguran que los medios alemanes 

tergiversan las informaciones y optan por otros canales como Russia Today, que 

emite 24 horas en alemán. Pero son minoría, entre la población general los medios 

públicos tienen un enorme prestigio. 

 

P. ¿Por qué la mayoría de los alemanes sigue creyendo en la independencia de la 

televisión pública? 

 

R. La financiación no está ligada a un Gobierno. Un organismo autónomo recolecta 

el canon y lo gestiona. Se reparte entre los canales públicos. Y el presupuesto es muy 

alto. En el consejo de administración están representados políticos, sindicatos, 

sociedad civil, länder, pero a nadie se le ocurre presionar a un periodista. 

 

P. Cuando el Gobierno cambia, ¿qué pasa con el consejo, los jefes de informativos, 

los presentadores de informativos, etcétera? 

 

R. En Alemania no se cambian las cúpulas televisivas cuando cambian los 

Gobiernos. Si se presiona a las redacciones, suele salir a la luz pública. No solo está 

el caso del político de Baviera que tuvo que dimitir tras intentar presionar a un 

redactor jefe de la ZDF. Los intentos de intimidación al diario sensacionalista Bild 

también pasaron una fuerte factura a Christian Wulff, que dimitió como presidente 

de la República federal en 2012 por ese y otros escándalos [de los que finalmente 

resultó absuelto]. 

 

P. Su canal provee noticias al exterior, y en su caso en español. ¿Se nota mucho la 

diferencia entre Alemania y España y América Latina? 

 

R. Nunca he trabajado en España como periodista. Y mi visión es menos cercana. 

Pero en el caso de América Latina, las ofertas de televisión allí suelen seguir 

fielmente y descaradamente la línea oficial de los gobiernos de turno, lo que nos ha 

dejado mucho margen para crecer. Por un lado, valoran los productos hechos en 

Alemania, con un tipo de televisión más austera, y por otro creo que se percibe 

nuestra independencia del Gobierno. 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403262219_837607.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403262219_837607.html
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ARTICLE 6 

 

El modelo de la televisión pública alemana: ¿un espejo en el que RTVE debería 

fijarse? 

 

MEDIOS. 09/03/2015 

 

En un momento en el que se habla de la acuciante crisis de Corporación RTVE, la 

empresa pública que está detrás de los servicios de radiodifusión públicos de 

España, Carlos Delgado, responsable de los programas en español de la Deutsche 

Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, ha concedido una 

entrevista telefónica a El País en la que ha hablado sobre el modelo de televisión 

pública del país germano. 

 

Quizás sus declaraciones sirvan para arrojar algo de luz sobre el agujero en el que 

parece que está sumidoRTVE, que con una colosal deuda, con incesantes 

denuncias de manipulación y unos escasos índices de audiencias, parece que nadie 

sabe cómo mejorar la situación del ente público de televisión y radio de España. 

La vía de financiación supone la diferencia fundamental entre los modelos de 

televisión pública de ambos países: mientras que en España la principal fuente de 

financiación son las subvenciones, en Alemania, la televisión se financia con fondos 

públicos y con el abono de un canon por parte de los telespectadores. 

 

En Alemania existen dos canales públicos, la ZDF y Das Erste, los cuales son 

totalmente independientes entre sí. Según declara Delgado, en Alemania la 

televisión pública goza de “muy buena fama” y para la mayoría de la 

ciudadanía son “garantía de fiabilidad y credibilidad”. De hecho, los datos de 

audiencia así lo corroboran, con una cuota de pantalla, respectivamente, del 13,3% y 

del 12,4%, por encima de la cadena privada RTL que tiene un 10,3% de media. 

 

Pero ¿es justificable que los telespectadores tengan que pagar una  

Pero ¿es justificable que los telespectadores tengan que pagar una cuota mensual 

de 17’50 euros para tener calidad? En la entrevista Delgado menciona el constante 

debate que hay en torno a este tema, sobre si dicha tasa es constitucional o no. “Hay 

una divergencia entre le prestigio de los medios públicos y la predisposición a pagar 

esa cuota”, señala. Pero asegura que el rechazo es mínimo, reducido tan solo a 

algunos sectores. 

 

Sin duda, la clave del prestigio de la televisión pública germana parte de su clara 

independencia: “la financiación no está ligada al gobierno”, sostiene. El periodista 

http://www.dw.de/actualidad/s-30684
http://www.dw.de/actualidad/s-30684
http://www.rtve.es/
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explica una entidad autónoma se encarga de gestionar el pago del canon, que lo 

reparte entre los canales públicos. Por otra parte, el consejo de administración es 

otro dato que constata la independencia de la televisión, que está formado por 

representantes de la política, de los sindicatos, de los estados federados e incluso por 

miembros de la sociedad civil. Además, éste no cambia cuando hay elecciones y un 

nuevo partido toma el poder, lo que supone otro aspecto que difiere del modelo 

español. 

 

Según Delgado, en los consejos de administración no cabe la presión a los 

profesionales de la comunicación. En los casos en los que ha habido presión de 

algún tipo a los periodistas, la información ha salido a la luz, como ocurrió en 2012 

cuando un político pidió a la redacción de la ZDF que no cubrieran un congreso del 

partido rival y la redacción decidió publicar los hechos que ocasionaron que el 

político implicado dimitiera. 

 

Por último, Carlos Delgado, en su labor como periodista en lengua española que 

trabaja en el extranjero, al ser preguntado por la diferencias entre España y América 

Latina, ha reconocido que en Hispanoamérica el contenido de la televisión suele 

“seguir fielmente y descaradamente la línea oficial de los gobiernos de turnos”, 

lo que les ha beneficiado para crecer en dichos país 
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ARTICLE 7  

 

Un reto digital europeo 

EL PAIS. 08/03/2015 

 

Internet ha revolucionado el ecosistema de las televisiones públicas, que luchan por 

adaptar su oferta a los nuevos dispositivos móviles 

 

Con la digitalización de las comunicaciones y la expansión de las redes fijas y 

móviles se ha abierto un interesante debate sobre el papel y el modelo del servicio 

público audiovisual europeo, quizás con poca repercusión en España, pero de alta 

intensidad en las instituciones comunitarias, en los organismos de regulación del 

audiovisual, en los círculos académicos y entre los propios operadores públicos. 

Estos son algunos de los puntos claves. 

 

¿Radiotelevisión pública o medios públicos?Con la expansión de Internet y la 

telefonía móvil y la proliferación de dispositivos de recepción audiovisual, las 

fronteras entre medios de comunicación se diluyen; prensa, radio y televisión 

convergen en el nuevo ciberespacio, junto con nuevos medios nacidos ya en la Red. 

La definición del servicio público como un servicio exclusivamente de 

radiotelevisión queda, pues, obsoleta. Y la natural expansión de los operadores 

públicos hacia Internet choca con la oposición de los medios privados. A las 

habituales quejas de estos últimos frente a lo que definen como competencia desleal 

de los operadores públicos, se añaden ahora las presiones de la prensa comercial 

que, en su esfuerzo por compensar la pérdida de lectores y de publicidad en sus 

versiones de papel, se encuentran en Internet con un competidor que tiene 

precisamente en la información de calidad, combinada con el entretenimiento, uno 

de sus puntos fuertes. Operadores como la BBC o los de los países nórdicos figuran 

entre los medios de comunicación con mayor número de usuarios en Internet. 

También en Francia, España, Italia o Alemania ocupan posiciones destacadas, 

aunque en estos casos, es la prensa tradicional la que lidera el ranquin de medios. 

Ante esta situación, la tendencia en Europa, de acuerdo con el modelo dual definido 

por la UE, es a aceptar la expansión digital de la radiotelevisión pública, en tanto 

que se la considera como un actor que contribuye a la mejora de la calidad del 

conjunto del sistema, pero sujeto a ciertas limitaciones 

 

Por ejemplo, en Alemania, se circunscribe a una semana el tiempo de acceso en 

Internet a la oferta informativa de los canales públicos. Y en la mayor parte de 

países, se excluye la participación de estos operadores en el mercado de la 

publicidad digital.bEste incremento de la competencia en el escenario digital, las 
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normas europeas sobre ayudas públicas, así como el debate en torno al interés de 

algunos servicios ofrecidos por los operadores estatales, llevaron a la aplicación de 

test que miden el valor público con los que, antes de poner en marcha nuevos 

servicios digitales, se evaluaba la contribución al interés general del servicio, su 

coste y su impacto económico en el mercado. Así lo hacen organismos como el BBC 

Trust, en Reino Unido, o el Consejo de la ARD, en Alemania, que autorizan, limitan 

o deniegan las propuestas de nuevos servicios digitales atendiendo a su valor social 

y a la estimación de su impacto sobre las condiciones de competencia. Estas 

pruebas, sin embargo, se están revelando tan costosas que la propia UE plantea una 

revisión del sistema, aun antes de que se haya generalizado —en España, por 

ejemplo, no ha llegado a implantarse—. También en Alemania han surgido 

numerosas críticas a este modelo de control, que obliga a los operadores públicos a 

incurrir en mayores costes —en algún caso, totalmente desproporcionados—, al 

tiempo que limita su agilidad para responder a las posibilidades cambiantes del 

mundo digital. 

 

El dinamismo del escenario de Internet invita a un debate sobre el papel de los 

medios públicos más allá de las cuestiones referentes al tipo de programas que 

deben difundir o su relación de competencia con los medios comerciales. ¿Debe la 

radiotelevisión pública digital contribuir a crear un espacio de dominio público, 

donde puedan converger todos los servicios y contenidos generados con dinero 

público, desde el sistema de museos y patrimonio, al sistema educativo y 

universitario, o la propia e-administración? ¿Pueden estos organismos públicos 

alimentar el llamado digital commons en colaboración con agentes sin ánimo de 

lucro? Mientras el debate quedó abortado en España, tras alguna tímida propuesta 

lanzada en la etapa de Carmen Caffarel en RTVE, la BBC participa en el proyecto 

Digital Public Space orientado a servicios de acceso abierto a recursos culturales y 

de conocimiento. 

 

En un sistema de comunicación horizontal y descentralizada como es, en principio, 

Internet, ¿tiene sentido mantener el modelo de grandes compañías centralizadas? 

Ante la proliferación de actores en la Red, incluidos los usuarios prosumers 

(productores-consumidores), ¿debería el sistema público desarrollar nuevas 

estrategias de colaboración y coproducción? En esta línea, aparecen iniciativas que 

proponen el llamado modelo de servicio público distribuido, en el que los 

contenidos públicos, se distribuyen a través de cadenas comerciales. Los estudios 

sobre algunas experiencias  pioneras en esta línea realizadas en Reino Unido, 

Croacia, Austria o Irlanda muestran cómo la efectividad y calidad del modelo 

depende de la existencia de un nodo fuerte en la red, papel que suelen jugar los 

tradicionales operadores públicos de radiotelevisión. Mientras que en aquellos países 
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donde no existe este operador, la calidad se resiente. 

 

Los cambios introducidos con la digitalización añaden presión al modelo dual de la 

UE que busca la coexistencia del sistema comercial de medios con un sistema 

público robusto que garantice el pluralismo, los contenidos de calidad, el servicio 

universal, el derecho a la información o la innovación no sujeta a objetivos 

comerciales, entre los principios fundamentales del servicio público. También sigue 

vigente el interés de los Estados por mantener medios propios que les aseguren una 

cierta capacidad de intervención en la esfera pública. Sin embargo, la digitalización, 

la globalización y la crisis económica y política en Europa parecen inclinar la 

balanza del lado comercial de este modelo dual. Grandes empresas globales de las 

tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los medios de comunicación 

ganan terreno en el espacio digital, aunque los medios públicos aparecen como 

actores resistentes que, allí donde mantienen los niveles de calidad, de 

independencia y de financiación, mantienen también una fuerte relación con el 

público que se traslada de la televisión a Internet. 

 

Laura Bergés Saura es profesora de la Universitat de Lleida y autora, junto a Rosario 

de Mateo Pérez, de Los retos de las televisiones públicas: financiación, servicio 

público y libre mercado 
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