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Senyories, companys, ciutadans,  

Bon dia i salut,  

Amb humilitat però amb molta il·lusió, vet ací un servidor públic per 

intentar encapçalar l’apertura d’un nou temps a la radiotelevisió 

pública, la cadena IB3. Obrirem i modernitzarem els canals de ràdio 

i televisió autonòmiques, accentuarem les noves opcions 

transmèdia, a les ones i les xarxes, a les pantalles de mà i taula i als 

aparells clàssics domèstics. La comunicació és a la butxaca i davall 

la coixinera, part de la ràdio, per exemple. 

IB3 ha de ser inqüestionable, necessària, per la seva qualitat, 

pluralitat i modernitat. Pel compromís de rigor, ús de l’idioma i les 

imatges i la capacitat d’entreteniment. Ha de ser un veritable servei 

públic, independent, i tenir rendibilitat social. Ha de disposar de la 

complicitat de la població i impactar arreu, esser el trampolí de la 

creativitat illenca, de la potència del país, mar enllà, terra endins. 

Són temps d’austeritat, exigència de control dels fons públics i és 

evident que hem d’ajustar la despesa i les estructures a la realitat 

imposada pels fets de la crisi, pels pressuposts de la Comunitat, del 

Govern que ens nodreix. Ara tenim 28,6 milions de pressupost 

anual i en un altre temps han estat 90, 100 i més milions. Enguany 

s’ha escapçat més d’un 12 per cent.  

No plorarem pels temps vençuts, pels errors d’escala i mesura que 

han passat. Vàrem néixer, he dit, en el temps de les piràmides, dels  
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projectes de l’apoteosi grandiloqüent, de les bombolles que 

esclataran i que no tornaran.  

Emperò, el passat no és una barrera mental i estructural insalvable. 

Ara tenim la dimensió dels humans mortals al segle XXI, però folrats 

de l’ambició i el coratge col·lectius, amb una empenta sense traves, 

amb voluntat i imaginació, amb nous enginys, mètodes i recursos. 

Sincerament, vénc per reclamar el suport i la crítica de tots en 

aquesta comanda i aventura que serà col·lectiva o no serà.  

Emprenc aquest repte, l’emprenen amb els directius que són part 

protagonista del canvi. Els professionals i les empreses 

contractistes, els espectadors i oients. Just navegarem amb bon 

vent i rumb, si ho feim en nom de la gent que és la propietària i 

rectora de la radio i la televisió. Som aquí per intentar complir el 

mandat institucional i allò que estableixen les lleis i emana del 

Parlament, òbviament. Mai no em cansaré de dir que som a IB3 un 

servei públic i, també, que estic obligat a servar-ne l’essència 

democràtica, social, solidària, moderna, honesta, transparent i 

apropada; proporcional a la diversitat, propera als distants i a les 

minories, a la infància, als desvalguts. Al món de l’educació, la 

cultura, el cinema, les arts, l’economia, l’esport. Evidentment som la 

indústria audiovisual i plataforma dels creadors. D’aquí pel món.  

Res que sia illenc i global ens ha de ser aliè.  

Hem de captar i ampliar l’audiència i guanyar la confiança de la 

comunitat i dels distints territoris de les illes Balears. Però no a 

qualsevol preu. No tot val. No tot valdrà. 
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Som part d’una idea col·lectiva, de les messions dels professionals, 

i estic al capdavant d’un gran equip humà, el cos i l’ànima d’IB3. A 

favor de la modernitat i el compromís. Gràcies per la confiança i la 

simpatia generades. No hem de decebre. Avisau-nos, si erram. 

Diputades i diputats, senyor president de la comissió. Especialment 

m’adreç a ses senyories, per assegurar un compromís ètic i de bona 

voluntat cap a vostès per esser representants dels 

ciutadans/usuaris/accionistes/contribuents i, protagonistes, d’IB3. 

Els espectadors i oients, arreu del món, si és així, ens poden seguir 

ara mateix i a les xarxes, amb ambició. Aquesta compareixença-

explicació a la comissió del Parlament és retransmesa, amb 

coneixement i aval del president de la comissió i de la presidenta 

del Parlament —gràcies— a un sistema universal i de moda, el 

Periscope.tv. És una operació de futur, de baix cost, amb una 

càmera de telèfon i Internet per wifi, que maneja el director de la 

tele que s’ha ofert. 

La voluntat de difondre l’acte, els mots i les preguntes i opinions 

dels parlamentaris no és un gest, és una declaració de principis, 

d’informació i transparència, servei públic, participació i fora murs!  

Des d’ahir funciona en paral·lel l’obligat portal de transparència a la 

web d’IB3.com enllaçada, a més, al portal de la Conselleria de 

Transparència.  
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No parlam per parlam. Una de les primeres decisions de la nova 

direcció va ser recuperar a IB3 Televisió la transmissió de les 

preguntes parlamentàries, setmanals, de control al Govern que 

s’havien eliminat de la programació habitual en una altra etapa, que 

ja no és el cas. L’aigua ha passat, però hem mudat el curs de les 

inèrcies. De cop, decidírem que es vessin pel·lícules en català, un 

altre aspecte esmenat, essencial, com un manifest de voluntat. A 

poc a poc i sense tornar enrere.  

A més, es tornen a veure els canals 33 i 3/24, per impuls de la 

Cambra, decisió del Govern i gest de generositat d’IB3 que ha cedit 

part del múltiplex de la TDT. S’ha eixamplat la pluralitat, s’han 

ampliat els canals en català, i IB3 es veurà de bell nou a Catalunya 

pels convenis de reciprocitat, justa i assumida. Ja feim feina de 

valent per enviar el senyal d’IB3 Global. Esperem que a València 

reneixi Canal 9 i es faci possible el pont sense fronteres d’una 

mateixa llengua comuna, en un espai comunicacional comú, 

cadascú a casa seva i globals al món proper i universal. Així ho 

cercam. 

Em dirigesc també, als companys i competidors en un altre àmbit. 

Col·legues de professió del periodisme i de la comunicació, que 

canalitzen els fets i les veus de manera tan diversa i eficaç. 

Vet aquí un periodista en exercici, un professional que s’ha 

compromès ara a ser, també, director, gestor i servidor del primer 

canal d’informació de les Illes Balears, una marca de referència —la  
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ràdio i la televisió al temps, una marca multicanal—, la finestra per 

on mira i guaita la gent, i el mirall on s’ha de veure tota la gent. 

IB3 és la vida, un país explicat a si mateix. És allò que passa a la 

gent, que la vol i la té per informar-se i entretenir-se. Som com els 

ciutadans de totes les Illes Balears. Els destinataris primers d’IB3 no 

són els polítics, ni les autoritats, ni els futbolistes ni els que fan 

columnes. 

La radiotelevisió ha d’acompanyar i nodrir sense estridències ni 

bel·ligeràncies les hores i els dies, ha de marcar els temps, 

voluntàriament desitjada. Què passa? “Ho ha dit IB3” o “hem vist 

a IB3” . Credibilitat, excel·lència, modèstia en la prèdica, oberts a 

l’audiència. Sensibles, discrets, també, per il·lustrar i ajudar a 

comprendre les coses i que els ciutadans es formin un criteri i 

tenguin una opinió pròpia, siguin més lliures. 

És, som, l’expressió dels drets privats i públics de la ciutadania. No 

feim cap favor, complint el mandat ciutadà, de l’Estatut i de les lleis 

pròpies. 

Per això que la radiotelevisió sia un mirall i que s’assembli a la gent 

és un objectiu central, un repte. Així tendrà la fisonomia de la 

comunitat, sense distorsions. En serà part estimada per necessària. 

Jo som un més dels consumidors contribuents i el primer 

responsable —per delegació del Parlament, de la gent. 

És un honor que agraesc, un compromís i alta responsabilitat més 

que exigent. Juntament amb mi són aquí els tres membres del nou 

equip de confiança que he designat per a la gestió: Marga Cardona, 
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gerent; Joan Carles Martorell, director de la televisió, i Mar 

Cerezález, directora de la ràdio. Gràcies per la confiança i la 

complicitat mostrada, la seva vàlua professional i la capacitat de 

feina i innovació és una garantia, crec, per l’Ens Públic autonòmic.  

Són uns nous temps per a la radiotelevisió de les illes, pels mitjans 

públics, dic, IB3 la radiotelevisió pública, vull recalcar pública com a 

divisa, públic com a obligació i manifest, de tothom i per a tots . No 

em cansaré de defensar la casa i els seus equips, mai no deixaré la 

camiseta d’IB3. Som la garantia, em pos com a penyora i escut 

contra qualsevol intent de pressió i directriu no professional. La 

independència és i serà un fet, segur. Els criteris professionals 

manaran sempre. En cas de dubte, periodisme.  

Hi ha un objectiu i una vocació de servei arreu, global, modern, 

sense sectarismes, militància partidista, llistat d’exclosos, i normes 

polítiques externes, censura o propaganda, qüestions alienes a 

l’interès i compromís que obliga la llei, la lògica i la transparència. 

Humilment he acceptat l’envit tan difícil, sense cercar el càrrec ni 

postular-me per a un joc de protagonismes i convivències externes 

a la meva professió. Hi pos la pell i som director general amb totes 

les conseqüències i compromís, obertament implicat en les 

exigències dels temps complexos i apassionants per a la 

comunicació, els mitjans de comunicació pública. Ara. 

Estaré sotmès, ben segur, al mandat democràtic del vot atorgat al 

Plenari de desembre i, ben segur, al control de la Càmera, i atent al 

pols de la societat a cada instant. Diré clar, de bell nou que ni jo ni 
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cap dels directius d’IB3 farem part polèmica en el legítim joc dels 

partits, ni farem trinxeres. No som, ningú, polítics, jo tenc un càrrec 

institucional de responsabilitat política. Per això som aquí.     

No farem des d’IB3 res que no sigui de l’interès general, global, no 

farem un NODO, ni un carrusel de polítics i rodes de premsa, 

esquivar a ser vicaris o corretges de transmissió de ningú. No hi ha 

consignes ni llistes, ni pressions acceptables més enllà del que és 

notícia, tema evident per a una història, un programa, un espai de 

rellevància social o institucional. 

Treballaré amb la plantilla d’IB3, amb els seus caps i les 

companyies contractades subministradores de serveis, segons el 

disseny inicial de fa una dècada. La feina de gestió i direcció serà 

coral, conjunta amb l’equip que he anomenat, obraré amb 

comunicació i coresponsabilitat amb el Consell de Direcció que 

emana de la pluralitat social i dels grups del Parlament. Ara és 

plural. 

I cada mes em sotmetré al control de vostès a la comissió de 

control. M’explicaré i respondré a les qüestions amb curolla i interès, 

sense ganes de gresca ni de renyar ningú. M’agradaria fer donar-los 

moltes bones noves i no que la radiotelevisió sia argument crític del 

debat, que és necessari i no em fa por. Tocau, parlau i estimau IB3. 

La tele i la ràdio públiques són part essencial del sistema 

democràtic, vehicle però no protagonista, per això no prendran part 

interessada, no interferiran a posar murs a l’expressió en pluralitat, 
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a la lliure manifestació de les idees i les coses, a la controvèrsia 

social. 

La informació és l’espinada d’IB3, una de les seves raons d’esser, 

juntament amb la llengua catalana pròpia de les Illes Balears —

idioma que és la d’ús habitual des de sempre dels noticiaris i de la 

programació pròpia i de manera progressiva a la ficció. Català de 

les Illes, sense ortopèdies ni coverbos, emperò des de la normativa i 

l’ús comú en la seva riquesa de cada veu i accent. 

Hem de canalitzar el dinamisme social, la veu de la societat civil 

real, les comunitats veïnals, dels pobles i les illes, atents a les 

minories i als que no tenen veu. 

En un decàleg de síntesi, una mena de declaració de principis, vull 

fer unes línies generals sobre un nou model per a IB3. 

 Volem: 

1. Consolidar IB3 com una marca de continguts multimèdia, 

integrant televisió, ràdio, web i noves plataformes de manera 

coordinada i pensant en un relat transmèdia. 

2. Recuperar la complicitat amb el ciutadà, no només obrint-li les 

portes al mitjà sinó que senti IB3 com a seva i n'estigui orgullós. 

3. Fer una gran aposta pels serveis informatius —més enllà dels 

telenotícies tradicionals— i la ficció, com a nou paradigma de 

consum i prestigi audiovisual contemporani. 

4. Obrir IB3 a tota mena de continguts en una graella més àmplia, 

social i cultural, expandida a la xarxa i adreçada a públics diferents. 
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5. Complir una funció pedagògica audiovisual perquè els 

espectadors de totes les edats siguin partícips en primera persona 

de tots els canvis que IB3 durà a terme sense que ningú es perdi en 

un nou món multipantalla , més ric i complex alhora. 

6. Reforçar l'oferta de pel·lícules de gran qualitat en multiidioma 

(català, castellà i versió original) i subtitular al català, per oferir així 

llibertat a l'espectador d'escollir la configuració de visionat. 

7. El share dels audímetres tendrà una importància relativa. Hi ha 

maneres més completes i actualitzades per mesurar 

quantitativament i qualitativament l'interès i l’impacte dels continguts 

d'IB3, tenint en compte també les audiències diferides i la xarxa. 

8. Ser un mitjà de gran transparència en la seva gestió i cercar 

fórmules per oferir continguts, sobretot, aquells que ha pagat la 

ciutadania, al domini públic. 

 9. Modernitzar els sistemes de gestió de continguts i emissions de 

la casa, desactualitzats des de fa més de 5 anys, per poder agilitzar, 

economitzar i optimitzar la gestió audiovisual multipantalla de la 

televisió, la memòria i el divertit. 

 10. L’esport, els temps, les entrevistes, el consum, la música, el 

turisme, la natura, el patrimoni, el medi ambient, etc... no perdran 

protagonisme. També hi haurà debats i els reportatges immediats 

de proximitat seran encabits amb la importància i dignitat que 

mereixen. 

IB3 Ràdio  no és la germana petita o l’addenda d’IB3, no ho serà, és 

cabdal al projecte i ja expressa el pols dels nous temps. 
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La qualitat dels programes creix de manera significativa i els 

informatius ja són una altra cosa, amb la mateixa gent, fet des de 

baix. Com passa i passarà a la televisió. La ràdio tendrà més 

continguts culturals. Pel que fa als blocs temàtics, hem d’aconseguir 

espais de debat, d’atenció a les minories, d’informació econòmica, 

turística, hi ha d’haver espai per a la ficció i l’humor i més 

participació de la ciutadania.  

El criteri de ‘servei públic’ s’ha de desenvolupar i s’ha d’aconseguir 

un resultat semblant al de la BBC o Radio France. Els ciutadans 

han d’estar satisfets i identificats amb la ràdio pública, amb 

continguts que agradin a tots de manera global i també als oients 

que volen escoltar ‘innovació’ i ‘transgressió’ a IB3 Ràdio.  

Hem de saber dir l’essencial i també hem de crear escola. Tot, amb 

una cura especial a la competència lingüística perquè la ràdio és el 

mitjà adient per transmetre, promocionar la llengua catalana, en tots 

els seus registres. 

El resultat és una antena més professional, amb continguts més 

plurals, imparcials i, sobretot, un increment de l’atenció als 

col·lectius febles en l’àmbit socioeconòmic. Ara s’informa de tot i de 

tots els conflictes socials. Sense prevencions i sense prevaler els 

interessos d’uns damunt dels altres. 

Són nous temps, no vénc —no venim, m’agrada el plural modest i 

coral— a inventar IB3, sinó a fer-la una mica millor, si podem i en 

sabem. La radiotelevisió ha de ser viable i indubtable serà fidel 

mirall de la comunitat, un arxipèlag, un país o una entitat 
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territorialment dispersa i fragmentada, és la realitat de les Illes 

Balears. IB3 serà millor si és diversa, distinta, moderna, urbana i 

pagesa, metropolitana i litoral, immigrant i atàvica, marinera i culta, 

rústica i universitària. De gent que viu agermanada per la mar, 

entrunyellada pels accents i la història, refermada per les 

peculiaritats, oberta a milions de visitants. Multicultural i universal. 

No serem elitistes ni endogàmics, ni etnocèntrics ni marginals. Que 

ningú no se senti exclòs, extern ni agredit en la seva intel·ligència ni 

dignitat és una bona recepta. I també, finalment, poder revertir 

aquella tendència hostil, d’indiferència o de la contra militància de 

dir orgullosament no la mir , o arribar a pensar per què existeix.  Us 

deman confiança i complicitat. Respecte a la nostra feina. No us 

decebrem.  HO INTENTARÉ. 

 


