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Els periodistes Jordi Calleja i Esther 
Matutes conduïren el programa amb
professionalitat. Foto: PERE BOTA

 Dimarts 3 de maig de 2005. Edició N. 2425 © Grup Serra.

IB3 estrena els noticiaris amb èxit, però escorats cap al Govern
«Notícies Migdia» s’estrenà amb una bona posada en escena i pretensions de qualitat

A.G. Palma.
«Notícies Migdia» d’IB3 s’estrenà a les 14.00 hores d’ahir amb èxit, sense errades, amb
cares joves, un decorat modern i tecnologia puntera.

Els periodistes Jordi Calleja i Esther Matutes presentaren l’espai elaborat per més de
dos-cents professionals. Segons el director d’antena, Antonio Orrico, i el director 
d’informatius, José María Castro, es posarà a l’abast dels ciutadans «un producte
ambiciós, que serveixi de referència i que aporti una imatge moderna». «Professionalitat,
imparcialitat i proximitat» són els objectius dels informatius de 40 minuts de durada.

Al noticiari d’ahir destacaren les intervencions de fins a quatre membres del Govern balear: 
el president Jaume Matas i els consellers de Turisme, Educació i Sanitat, Joan Flaquer,
Francesc Fiol i Aina Castillo, respectivament. 

En canvi, no hi hagué cap declaració ni valoració dels partits de l’oposició sobre els temes
que integraren el programa. Ahir fallà l’equilibri i la pluralitat informatives, ja que les úniques
veus que es varen sentir foren les de càrrecs públics del PP. No se sentí cap opinió
procedent de PSIB-PSOE, Unió Mallorquina, PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida-EV.

Molt minsa i reduïda -només per cobrir l’expedient, a diferència de la completa informació que va emetre TVE-Balears a
l’Informatiu Balear- va ser la crònica d’IB3 sobre la celebració del Primer de Maig, amb imatges de Madrid. Ni una sola declaració
dels secretaris generals balears d’UGT i CCOO, Llorenç Bravo i Josep Benedicto, ni tampoc del secretari general del
PSIB-PSOE, Francesc Antich, que acudí a la manifestació. Tampoc no aparegué cap imatge de la festa que el PSM celebra cada
any a Campanet. Entre les omissions del primer programa, destaquen així mateix les fires de ses Salines, Sineu i Costitx, a més
del congrés regional d’EU, que ha situat l’eivissenc Miquel Ramon com a nou coordinador general a les Balears.

Amb la lògica expectació de l’equip directiu, encapçalat per la directora general, Maria Umbert, l’informatiu fou tècnicament bo,
sense errades i amb dues complicades connexions en directe -una amb la platja de Palmanova i una altra amb l’aeroport de Son 
Sant Joan-. La jornada festiva provocà que el dia no fos informativament destacat. El conseller de Turisme, Joan Flaquer; Pere
Cañellas, president de la Federació Hotelera de Mallorca, i un representant de la patronal eivissenca recordaren als espectadors
la bona ocupació del pont de maig i les bones perspectives per a l’estiu. El conseller d’Educació i Cultura, Francesc Fiol, tingué
també el seu espai per lloar la política de lliure elecció de centre que propugna. La nòmina de consellers del Govern es completà
amb Aina Castillo, que arrodoní un reportatge sobre la necessitat que té Formentera d’un hospital. El Govern, informà IB3,
n’iniciarà en breu les obres de construcció.

Eivissa tingué una quota més de protagonisme amb un reportatge denúncia del mal estat d’un jutjat. Es veié un ordinador dins
un excusat, mentre la periodista informava de la pudor que feia el lloc.

Menorca, a diferència de les Pitïuses, va tenir una mínima presència en aquest primer informatiu. Només una crònica del darrer
partit jugat i guanyat pel Menorca Bàsquet; i una breu informació sobre la campanya de promoció del formatge de Menorca amb
denominació d’origen, finançada pel Govern balear, amb la intervenció del president del Consell Regulador del Queso
Mahón-Menorca, Fernando Villalonga, que alhora és conseller del PP en el Consell de Menorca i president del Consell Agrari
Interinsular. 

Dins la crònica política se sentí Catalina Cirer explicant la bondat del G-10, que reuneix els responsables del Partit Popular de les
deu ciutats més importants de les Balears. Recuperar Eivissa i aconseguir la batlia de Maó són els principals objectius del G-10.

La presència de polítics populars finalitzà amb l’aparició del president Jaume Matas als esports. Aquesta secció, presentada per
Joan J. Sunyer, té una durada que ronda els deu minuts. Matas, entrevistat a Son Moix, on anà d’espectador, va fer saber que
confia en la permanència del Mallorca.

Un reportatge sobre la posada en marxa d’IB3 i una enquesta al carrer amb ciutadans anònims va incloure les afirmacions d’un
menorquí que demanà «menys catalanisme».

La previsió del temps, amb Xesca Cifre, tancà el primer informatiu d’IB3.
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