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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors, començam. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, Josep Ferrà en substitució de Miquel Ensenyat.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Beatriu Gamundí substituesc Francina Armengol.

Compareixença de la consellera de Presidència,
Cultura i Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes
Bal ears, mitjançant escrit RGE núm. 3066/19, per tal
d’informar sobre les di rectrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el  programa polític del
Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant escrit RGE núm. 3066/19, per tal d’informar sobre
les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establerts a l’article 192.3.a) del Reglament, és a dir: una
exposició oral per part de la consellera d’un temps màxim de
trenta minuts; a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen fer una suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per preparar la formulació de les
preguntes o observacions; seguidament intervindran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica i es
començarà pel grup de major nombre de membres i es
finalitzarà pel Grup Mixt, el grup al qual pertany la presidència
del Govern intervindrà en darrer lloc, article 85.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de quinze minuts, aquest
temps es podrà utilitzar en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o diputada podrà sol·licitar la resposta
del membre del Govern a mesura que li vagi fent e l
plantejament de les preguntes i/o observacions, sense que, en
cap cas, no s’admetin interrupcions a la persona que estigui en
ús de la paraula.

Assisteix la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat, acompanyada de la Sra. María
Asunción Sáez Amer, secretària general; de la Sra. Catalina
Solivellas i Rotger, delegada de la Presidència per a la Cultura;
de la Sra. Yolanda Garví Blázquez, directora general de
Coordinació; del Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, director

general de Relacions Institucionals i amb el Parlament; del Sr.
Álvaro Gil i Amigo, director general de Comunicació; de la
Sra. Maria Durán i Ferrer, directora de l’Institut Balear de la
Dona, i de la Sra. Isabel Ramallo i Alcover, cap de Gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral, per un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Comparesc a petició pròpia per informar-los dels
objectius d’aquesta conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat per als propers quatre anys, amb la confiança i la
voluntat que amb les aportacions, el diàleg i el consens
puguem no només dur-los a terme sinó també esperem que
millorar-los. 

Fa escassament ara tres mesos que els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes tornaren a manifestar amb el seu
vot el desig que el Govern de progrés continuàs i consolidàs
les polítiques que vàrem iniciar ara l’any 2015, unes polítiques
que posen per damunt de tot les persones i els seus drets: el
dret a una sanitat pública universal, el dret a l’educació, el dret
a un habitatge digne, el dret a la igualtat entre dones i homes,
el dret a la no discriminació per la seva orientació sexual, el
dret a viure, és per aquest motiu que la nostra prioritat
continuarà sent fer de la nostra comunitat una terra més justa
i solidària i amb menys desigualtats.

Amb aquest objectius els partits que conformam el Govern
vàrem signar, per una banda, els Acords de Bellver, que són
200 acords i compromisos amb la ciutadania, part dels quals
es duran a terme des de la Conselleria de Presidència, Cultura
i Igualtat la qual s’encarregarà també de fer-ne el seguiment,
així com els acords signats també amb MÉS per Menorca,
partit que dóna suport al Govern.

El projecte progressista iniciat ara fa quatre anys ha
permès que la nostra societat avanci cap a una prosperitat
econòmica i un repartiment més equitatiu dels recursos, s’ha
creat ocupació i s’ha distribuït millor la riquesa que generen
les Illes i, a més a més, ha fet possible als nostres ciutadans i
ciutadanes caminar cap al progrés social amb la recuperació
de drets, el reforçament de serveis públics essencials i
l’establiment d’un clima de pau social i de diàleg. Avui a les
Illes Balears som una societat més justa, més oberta, més
respectuosa amb la diversitat, integradora i sobretot més
agosarada a l’hora d’afrontar els reptes de futur. 

L’ambició del projecte de Govern que encetam fa
essencial que es treballi coordinadament i es faci seguiment
dels acords. Si volem tenir èxit hem de fer equip o fer xarxa,
si ho prefereixen, aquí el paper de la conselleria, que tenc
l’honor d’encapçalar, és crucial, a nosaltres ens correspon
coordinar la tasca combinada de totes les conselleries per
assolir els més de 200 acords de Govern tant de..., dels acords
de Govern de Bellver com amb MÉS per Menorca. Tot això ho
volem fer, a més, fonamentant el federalisme intern dins la
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pròpia comunitat amb una filosofia descentralitzadora de la
política interilles i atendre, a més, les decisions preses, i que
ja es varen prendre la passada legislatura, a la Conferència de
Presidents. Per això, creiem fermament en l’autonomia de
cadascuna de les illes que formen el nostre arxipèlag i
pretenem consolidar-la. 

Com vostès saben, a més, a la passada legislatura, i
concretament a l’any 2017, es va adscriure l’Institut Balear de
la Dona a la Conselleria de Presidència amb la voluntat de
donar un impuls a les polítiques d’igualtat entre dones i homes
i, a més, també per dotar-les d’un caràcter transversal dins de
tots els departaments del Govern.

Amb la mateixa voluntat de transversalitat aquesta
legislatura gestionam des de la Delegació de la Presidència
per a la Cultura les competències de difusió i foment de la
cultura. Mitjançant la creació d’aquesta delegació de la
Presidència per a la Cultura volem fer de les polítiques que
se’n deriven elements de cohesió que impregnin la majoria
d’àmbits de la vida pública i de l’acció de govern. Com
indiquen els acords de govern, només una societat culta podrà
garantir el futur i, en aquest sentit, volem promoure la cultura
d’una forma transversal per contribuir a la formació i
manteniment d’una societat més culta i civilitzada. I des d’una
conselleria transversal com la que dirigeixo estic convençuda
que impregnarem la resta per democratitzar-la encara més,
democratitzar la cultura, perquè arribi a tothom. Tenim, per
tant una missió amb la divulgació de la creativitat i el talent de
les Illes Balears i també amb la promoció i suport dels nostres
creadors, creant teixit entre creadors, empreses,
administracions i institucions, que fan cultura i fomentant a
més la seva projecció internacional.

Tot seguint les directrius del Pla de cultura de les Illes
Balears, ens marcam com a objectius prioritaris la divulgació,
el foment del consum de béns i serveis culturals i l’impuls de
les indústries culturals i creatives de la nostra comunitat. 

En matèria de divulgació volem impregnar amb els valors
de la creativitat i la voluntat de millora inherents a la cultura
àmbits com puguin ser l’educació, els  afers socials o la
igualtat. En els propers mesos veurem néixer un programa
pilot per a la introducció de les arts escèniques com a activitat
extraescolar dels estudiants de secundària de les Illes, hem
iniciat ja aquestes converses amb la Conselleria d’Educació
perquè pugui ser una realitat en aquest proper curs o en el curs
que avui mateix comença. També farem tallers de teatre
adreçats a dones, nenes i nens víctimes de violència masclista.
Amb aquest programa des de la cultura treballarem també la
igualtat i oferirem un mecanisme de restitució de projecte de
vida de les víctimes de violència de gènere.

Si passam ara a parlar de projectes legislatius, volem
impulsar quatre grans projectes legislatius. En primer lloc,
parlar de la llei d’indústries culturals la qual servirà per
incentivar la producció dels creadors de les Illes, atreure
inversions internacionals i crear un marc administratiu que
agiliti la producció cultural a les Illes Balears, una iniciativa
que anirà de la mà del desenvolupament de l’Institut

d’Indústries Culturals, que es va crear recentment a la passada
legislatura.

En segon lloc, un altre dels projectes legislatius a tenir en
compte, és el desenvolupament de la llei de mecenatge per tal
que es doni suport als creadors i involucri a empreses i a
capital privat en el suport de la creativitat i al talent balear. 

En tercer lloc, el desenvolupament de la llei d’audiovisuals
de les Illes Balears, fer la normativa pertinent per poder
impulsar la creació audiovisual pròpia i al mateix temps
atreure produccions fílmiques de fora del nostre arxipèlag.

I en quart lloc, fer referència també a la revisió de les lleis
de biblioteques, arxius i museus.

Així mateix ens plantejam fer reformes importants en el
procés burocràtic de sol·licituds de subvencions i línies
d’ajudes a projectes culturals. Es tracta de proposar un sistema
més senzill  i  àgil, i alhora revisar els criteris a través dels
quals s’atorguen aquestes ajudes.

En l’àmbit de les inversions culturals, incorporam dos
nous grans equipaments, que ja es varen iniciar en tota la seva
tramitació la passada legislatura. M’estic  referint, per una
banda, a la nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, per una banda; i, per l’altra, el Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany, que a més els puc anunciar que s’han
començat ja les obres fa ara pocs dies, aquest mateix mes, les
obres que són d’esbucament de les infraestructures existents,
que aniran seguides de la rehabilitació o construcció d’aquest
nou equipament, del Centre Internacional Toni Catany, que
també en els propers dies adjudicarem de forma definitiva les
obres de construcció d’aquest important centre internacional,
que és un projecte que saben vostès també que s’ha estat
esperant durant molt de temps i que finalment veurà la llum.
Serà un centre referencial que ha de posar Balears en el circuit
internacional de la fotografia. Aquest equipament a més ha de
servir per conservar el llegat de Toni Catany, un dels artistes
més importants que han donat les nostres illes, i per funcionar
com un trampolí en el món dels fotògrafs balears en actiu. 

I per altra banda feia referència a la seu, a la nova seu de la
Simfònica, l’anomenada Caixa de Música, que esperam que
sigui realitat ben aviat; en tot cas ho serà dins aquesta
legislatura, donat aquest compromís ja històric. A final
d’enguany, de 2019, tendrem ja llest el projecte executiu, en
el qual s’està fent feina en aquests moments, d’aquest nou
equipament cultural, i ens permetrà començar les obres l’any
que ve. La Simfònica és una veritable eina de cohesió cultural
però també social d’aquí, de les Illes, i al llarg dels seus 30
anys de vida ha sabut fer-se pròpia, a més, a cadascuna de les
Illes. Enguany celebram el trenta aniversari com mereix
l’ocasió, amb un programa especial de concerts  i  d’altres
activitats que presentarem en els propers dies, i que portaran
la Simfònica a diferents municipis i sales de concerts de tot
l’arxipèlag, i també perquè arribi en aquests trenta aniversari
a totes i cadascuna de les Illes. Seguint amb la voluntat
descentralitzadora que inspira el nostre govern, aquesta
legislatura l’orquestra volem que incrementi també el nombre
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de concerts que du a terme anualment a totes i cadascuna de
les Illes.

Deia abans que la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat té vocació de transversalitat en les seves polítiques.
Donam suport, feim el seguiment per acompanyar aquells que
l’han de fer realitat, ciutadans, creadors, gestors, experts, etc.
La nostra votació és fer aquestes polítiques transversals a tots
els àmbits del Govern i, en última instància, a la vida pública,
en el dia a dia a les Illes Balears. I no vull deixar de parlar del
suport d’aquest govern a la candidatura de Menorca Talaiòtica.
Fa pocs dies vàrem tenir ocasió de reunir-nos amb el Consell
de Menorca precisament per seguir treballant aquesta
candidatura perquè pugui ser una realitat, i de forma
coordinada amb el Consell Insular de Menorca, que és la
institució que impulsa l’esmentada candidatura.

Per altra banda hem creat la Direcció General de Drets i
Diversitat, que juntament amb l’Institut Balear de la Dona
s’encarrega del desplegament normatiu i de coordinació de les
polítiques d’igualtat i diversitat. 1.016 és una xifra, la xifra de
la vergonya, xifra de dones assassinades per violència
masclista en el nostre país, en aquest cas a tot l’Estat
espanyol, des de l’any 2003; tenint en compte que el recompte
d’aquests crims es fa des de l’any 2003 tot fa pensar que a dia
d’avui estam només començant a veure el veritable abast
d’aquesta xacra, que provoca morts, provoca dolor a milers de
persones cada any en el nostre país. A més a més les Illes
Balears som la comunitat autònoma que té una ràtio més alta
de denuncies per violència masclista en relació amb la nostra
població, i ens proposam intentar canviar aquesta realitat amb
tota la fermesa i diligència que es mereix un assumpte tan
seriós.

Coordinarem les actuacions de totes les institucions que
donen suport a les víctimes, i adreçarem tots els esforços
necessaris per a la prevenció de manera que els adults de demà
vegin en la igualtat d’homes i dones la norma de convivència.
Aquesta és una línia prioritària de la nostra acció de govern. El
repte social al qual s’enfronta la nostra comunitat requereix
unir tots els nostres esforços per sensibilitzar la ciutadania,
prevenir aquests crims i atendre les víctimes i els seus
familiars, i ho hem de fer des del consens, unint esforços i
treballant conjuntament. Pens en el Pacte social contra les
violències masclistes que vàrem iniciar la passada legislatura,
i que és la inspiració de les accions que duim i durem a terme
en aquest àmbit. En aquests moments gairebé 10.000
ciutadans i ciutadanes i més de 500 entitats s’han adherit ja a
aquest pacte social contra les violències masclistes, que
preveu 135 mesures per reaccionar davant d’aquesta violència.
Vull agrair també en aquest cas el diàleg i el consens al qual
vàrem ser capaços d’arribar la passada legislatura, precisament
amb l’aprovació d’aquest pacte social. 

El consens ha de marcar tota la nostra gestió, però
especialment en aquesta matèria, i per això des de l’Institut
Balear de la Dona, i en coordinació amb els consells insulars
i les taules de coordinació municipals, posarem en marxa tota
una sèrie d’iniciatives adreçades a atendre les víctimes
d’agressions sexuals i violència masclista, així com a

sensibilitzar la societat sobre aquests problemes i fomentar la
igualtat efectiva entre homes i dones. La igualtat és l’antídot,
el que ens permetrà combatre la violència masclista. De fet en
aquests primers mesos de govern hem augmentat ja els
recursos disponibles per a les víctimes d’agressions sexuals;
hem sumat a les 24 hores d’atenció telefònica més
professionals per a l’atenció presencial, tenint en compte que
a partir de l’any que ve augmentarem aquesta atenció
presencial també a les 24 hores del dia en els mesos d’estiu,
entre el mes de juny i el mes de setembre, mesos en els quals
es registra sempre un augment d’agressions sexuals, i per això
hem volgut reforçar aquesta atenció , especialment a les
franges nocturnes. A més a més elaborarem un pla contra les
agressions sexuals i ampliarem els recursos existents.

Per altra banda volem desenvolupar també el Pla
autonòmic per la lluita contra el tràfic de dones i nenes amb
fins d’explotació sexual. L’objectiu no és altre que l’abolició
de la prostitució com una forma més de violència i explotació
cap a les dones. Ens proposam aconseguir que Balears sigui un
espai lliure de turisme sexual d’aquí a l’any 2023, i al fer-ho
posarem les Illes en el mapa internacional de la lluita
feminista.

La igualtat entre homes i dones, però, és un repte social,
que va més enllà de la violència masclista i més enllà de
l’explotació sexual. Malauradament el masclisme impregna
encara molts àmbits de la nostra societat, i és per això que
impulsarem programes per fomentar la coeducació com a eina
per sensibilitzar i eradicar actituds masclistes des dels
primers anys de formació dels ciutadans. Volem completar
també aquestes iniciatives ampliant la xarxa d’espais Dona per
fer-la arribar a totes i cadascuna de les Illes i fer dels seus
centres un referent en dos àmbits, d’una banda que sigui un
espai de trobada del moviment associatiu de les dones, un
espai de cultura feminista, però per altra banda que siguin
centres d’atenció integral de les dones en situació de
vulnerabilitat. Volem que les dones superin una situació així,
i que puguin ser actives després en la lluita per la igualtat.
Aquests esdevindran espais on s’oferiran serveis d’atenció, i
alhora es podrà fer difusió i foment d’aquesta cultura
feminista, i ho farem en col·laboració amb els diferents
consells insulars i ajuntaments.

En el proper any l’IBDona complirà 20 anys, coincidint a
més amb els 40 anys d’aprovació per part de Nacions Unides
de la Convenció contra tota forma de discriminació cap a les
dones. Hem de sentir orgull per la tasca feta, amb fites com
varen ser la Llei de paritat electoral, que és la Llei 6/2002, de
21 de juny, que va incorporar les llistes cremallera; o l’impuls
que va donar l’IBDona a la Llei 11/2016, la Llei d’igualtat de
dones i homes, de 28 de juliol, la passada legislatura, que a
més va tenir també un ampli consens polític i social. Vint anys
ben profitosos per a totes les persones que fan de la igualtat
un eix de la seva vida, i que d’aquesta manera sembren una
societat més justa per a les noves generacions.

Compartim competències amb els consells insulars en
matèria de cultura i defensa de la igualtat i els drets de les
persones LGTBI. Treballam per posar les eines necessàries i
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coordinar esforços que facin de la nostra societat una societat
cada vegada molt més oberta, inclusiva i respectuosa.
Treballam, per tant, com els deia, per fer teixit. A tota aquesta
feina en matèria d’igualtat s’afegeix la Direcció  General de
Drets i Diversitat, que en els propers anys avançarà en el
desenvolupament reglamentari de la recent llei aprovada, la
Llei 8/2016, per defensar i garantir els drets de les persones
LGTBI. I també vull fer menció al desenvolupament de la Llei
d’accessibilitat que es va aprovar la passada legislatura, i que
en aquesta n’hem de fer el desenvolupament en col·laboració
amb els consells insulars.

Malgrat l’avanç que s’ha assolit en el nostre país en els
darrers quinze anys amb el col·lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals, encara són víctimes de
discriminació i violència, i malgrat que som referent
internacional en el reconeixement dels seus drets les
agressions LGTBI fòbiques se segueixen produint en petites
poblacions i grans capitals indistintament. Per tot això, i de
manera coordinada amb els consells insulars, que tenen
transferides les competències en aquesta matèria d’atenció
directa des de gener d’enguany, impulsarem la creació d’un
servei integral per a l’atenció de persones LGTBI en tot
l’arxipèlag. Des d’aquest servei es donarà atenció davant les
necessitats que els integrants d’aquest col·lectiu puguin tenir.
La societat més digna i ètica que perseguim ens assenyala una
única direcció: consolidar més drets i llibertats, assolir la
igualtat real entre homes i dones, acabar amb el terrorisme
masclista i abolir per sempre la discriminació.

Deia a l’inici de la meva compareixença que és feina de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i l’objectiu de la
consellera que els parla coordinar els compromisos de govern
i fer-ne el seguiment per garantir-ne el compliment, un
compliment que ha suposar aprofundir en la recuperació de
drets iniciada la passada legislatura, però també l’aposta ferma
per avançar com a societat i consolidar el consens i el diàleg
amb l’ADN de la política balear. En compliment programàtic,
és una funció important d’aquesta conselleria a través de la
Direcció General de Coordinació.

A més a més som els canalitzadors de la comunicació del
Govern; traslladam als ciutadans i les ciutadanes totes aquelles
accions i assumptes d’interès general. Per a aquesta labor és
fonamental la feina que es fa des de la Direcció General de
Comunicació, que fa arribar als ciutadans la informació sobre
les polítiques públiques del Govern i dóna resposta a les
preguntes que la societat té sobre la nostra gestió . Com ja
saben jo mateix exercesc de portaveu del Govern per retre
comptes dels acords més destacables cada divendres després
dels consells de Govern. I una altra de les funcions cabdals de
la Conselleria de Presidència és garantir el bon funcionament
de les relacions amb el Parlament i de les iniciatives de
control al Govern, així com la coordinació de la iniciativa
legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i
de l’Administració de la comunitat autònoma.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament, que aquesta legislatura té atribuïdes les
competències que abans tenien dues direccions generals

diferents, s’encarrega de la coordinació amb aquesta cambra
entre l’executiu i el legislatiu, de les relacions institucionals
amb els consells, amb el Govern de l’Estat i amb altres entitats
com puguin ser les cases balears a l’exterior, per posar alguns
exemples. Es poden imaginar que en la legislatura, a més
aquesta legislatura, amb més grups parlamentaris de la història
d’aquest parlament, la feina d’aquesta direcció general serà
ingent. Som aquí per respondre les preguntes, les peticions
que diputats i diputades puguin tenir sobre la nostra gestió. 

És des de la Direcció General de Relacions Institucionals
i amb el Parlament que feim la feina, a més, també per al
traspàs de competències amb els consells insulars segon el
que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La
passada legislatura vàrem traspassar diferents competències;
he fet abans menció en matèria d’igualtat de gènere, també en
matèria de defensa dels drets de les persones LGTBI o, per
exemple, també en promoció turística. En aquesta desena
legislatura tenim en els nostres acords de governabilitat el
traspàs de la gestió dels recursos hídrics, però a més a més
volem impulsar una nova llei de consells insulars en què vàrem
començar a fer feina ja la passada legislatura i que esperam
que en aquesta sigui una realitat, en col·laboració amb els
diferents consells insulars, que ens permeti crear els
mecanismes necessaris per fer arribar polítiques i serveis als
ciutadans d’una forma més propera.

Per últim, però no per això menys important que totes les
altres direccions generals, tenim l’Advocacia de la comunitat
autònoma, que treballa per preservar i protegir els interessos
de la nostra comunitat i, per tant, dels ciutadans i les
ciutadanes. És l’Advocacia, per exemple, la que porta
l’acusació particular quan el Govern es persona en els judicis,
per exemple, en els casos de violència masclista. 

Si hagués de resumir en dues accions aquesta feina que
feim i que continuarem fent en els propers quatre anys a la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, la resumiria a
fer xarxa i seguiment. La transversalitat dels projectes i  la
coordinació entres les diferents institucions que participen en
el Govern de les Illes és clau per assolir amb èxit les fites que
ens hem marcat d’aquí a 2023, i també vull destacar i agrair la
participació, en aquest cas amb aquests acords de govern, tant
als partits polítics que estan o que conformen el Govern de les
Illes Balears, Partit Socialista, MÉS per Mallorca i Podemos,
així com als partits, a les formacions que donen suport al
Govern des de fora, Gent per Formentera i MÉS per Menorca,
i vull estendre la mà i la col·laboració  a tots els grups
parlamentaris i formacions polítiques que conformen l’arc
parlamentari i, en definitiva, dir que aquest vol ser un resum
del que proposam fer aquests quatre anys vinents, un programa
ambiciós que es vol desplegar sota el s igne, com deia, del
diàleg i la col·laboració amb tots i cadascun de vostès com a
representants dels diferents grups parlamentaris que
conformen aquesta cambra, i en el marc concretament també
d’aquesta comissió d’Assumptes Institucionals.

A partir d’ara quedaré a disposició de les seves preguntes.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun. Els record que els 15 minuts
es poden distribuir en dos torns independentment.

Pel Grup Parlamentari Popular, la primera intervenció, té
la paraula la Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, molt bon dia a tots i a totes,
senyores i senyors diputats. Sra. Consellera, directors
generals, siguin tots benvinguts.

Vull que les meves primeres paraules siguin de felicitació
a la consellera Pilar Costa per estar un altre pic al capdavant
d’una conselleria com és la de Presidència, una conselleria
estratègica i segurament la que té més pes polític. Per tant, jo
la felicit i li desig molt d’encert en totes les seves decisions
i gestions polítiques. I també a tot el seu equip, que sé que hi
ha persones que s’incorporen per primera vegada a la gestió
pública, n’hi ha d’altres que tenen experiència i aquí hi ha el
Partit Popular per col·laborar d’una forma constructiva amb
totes aquestes actuacions de govern.

Li anuncio que el principal partit de l’oposició, el Partit
Popular, plantejarà una oposició constructiva, una oposició
lleial i no alarmista i alhora rigorosa i metòdica en el control
i seguiment de les actuacions derivades de la seva acció de
govern posat de relleu aquells  aspectes, aquelles
circumstàncies o fets que considerem significatius en el
context polític del moment, sense alarmisme, però sent molt
realistes.

A la seva anterior compareixença, el 25 de maig del 2016,
vostè va descriure dues circumstàncies que es tornen
reproduir precisament avui, dia 11 de setembre del 2019, a
Madrid hi havia un govern en funcions, un govern amb el qual,
segons les seves paraules, era molt difícil negociar traspàs de
competències, concreció d’inversions i en aquell moment
liderat pel Sr. Rajoy, i avui ens trobam amb una circumstància
similar, un govern en funcions, inactiu, incapaç de desplegar
polítiques, però aquest pic liderat pel Sr. Pedro Sánchez, i amb
serioses dificultats per configurar un govern i amb nefastes
conseqüències per a les dinàmiques de les comunitats
autònomes.

La segona circumstància que vostè va posar de relleu a la
seva compareixença lamentava que no tenguéssim un règim
fiscal de Balears, i avui no tenim un veritable règim especial
fiscal de les Illes Balears dotat econòmicament i que
compensi el dèficit històric patit per Balears. 

A aquestes dues circumstàncies n’hi hem d’afegir una
tercera, que, per tant, empitjora moltíssim l’escenari d’aquesta
legislatura, avui, l’11 de setembre del 2019, lamentablement
el dèficit de Balears s’ha disparat i ha arribat als 417 milions
d’euros, qüestions, totes aquestes, que fan posar en dubte que
pugui desplegar tot el conjunt d’iniciatives que acaba
d’explicar-nos, però ja tendrem temps i ocasió de discutir a
debats posteriors i sobretot vinculants als pressuposts
aquestes qüestions.

Però si m’ho permet li faré un parell d’observacions de
diferents direccions generals que es troben sota la seva
responsabilitat.

Qüestions culturals. Li diré que el PP entén com a política
cultural una política transversal i que s’ha de fomentar en dos
eixos: en la preservació dels valors culturals de les Illes
Balears i en el foment del seu desenvolupament, s’ha
d’incentivar i protegir la producció cultural a tots els seus
àmbits artístics, posar l’èmfasi en el concepte de la nostra
identitat cultural i potenciar les diferents identitats culturals
insulars; per tant, projectes, iniciatives, lleis que vagin en
aquest sentit les estudiarem, les analitzarem amb molt
d’interès i segurament podrem arribar a importants acords.

Referent a la seva política cultural ens ha cridat
poderosament l’atenció, al Partit Popular i a molts de
col·lectius culturals, aquest canvi de categoria que ha sofert
el departament de Cultura, ha passat de ser una conselleria a la
passada legislatura, amb més visibilitat, amb més
protagonisme polític, amb més projecció, a ser una delegació
de Presidència per a la Cultura; en definitiva, una direcció
general. I nosaltres no qüestionarem l’organigrama del Govern
i molt manco qüestionarem la responsable que està al
capdavant d’aquest departament, té formació, té capacitació i
té experiència en la seva trajectòria professional, però ens
agradaria que ens explicàs quins han estat els motius reals
d’aquesta davallada de categoria d’un tema tan important com
és la cultura. No es fia dels seus socis de Govern? Passa pena
que tornem a tenir episodis tan lamentables com a la darrera
legislatura amb tres canvis de consellera? Per tant, jo li deman
que sigui valenta i que ens expliqui per què lleva visibilitat a un
sector tan important i que a més ha criticat fortament en els
mitjans de comunicació aquesta davallada de categoria.

I ens podria concretar, per favor, si en els pressuposts del
2020, doncs, ja tendrem partides assignades per desenvolupar
aquest institut de la indústria cultural.

Ens pot dir a quant pujarà aquest projecte de la Caixa de la
Música, quina aportació haurà de fer el Govern, a més dels 2
milions Fundatur, a més del solar que ha posat en marxa
l’ajuntament, quina aportació i com ho farà la seva
conselleria? I quina serà la dotació que assignarà a aquest Pa
de millora per als equipaments culturals ja existents?

En qüestions relacionades amb la Direcció General de
l’Advocacia, consideram que es tracta d’un departament
fonamental de la nostra comunitat autònoma, uns serveis
jurídics centrals i que tenen un paper d’assessorar i defensar
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els interessos de la comunitat autònoma, i aspiram al fet que
sigui un cos ben dotat, amb recursos humans i materials que
puguin garantir una feina ben feta, com sol ser la feina
d’aquesta advocacia, i dins dels estàndards de qualitat als quals
ens tenen avesats. I esperam i desitjam que no es repeteixin
les discrepàncies de criteri entre l’executiu i l’Advocacia, que
varen acabar amb la dimissió del cap de servei la passada
legislatura, i que la sintonia entre les dues institucions sigui la
tònica habitual durant aquesta legislatura.

Quant a la Direcció General de Comunicació, que
evidentment es tracta d’un element fonamental en aquest
procés de transmetre informació als ciutadans, hem detectat
una altíssima densitat d’assessors per metre quadrat en aquest
departament. Ja sé que em dirà que ha centralitzat tots els
serveis de comunicació de les diferents conselleries del
Govern, però és que resulta que cada conselleria també té tot
el seu gabinet de comunicació; nosaltres consideram la
comunicació importantíssima per tenir informada la ciutadania
i en ares a ser transparents, però hi cap el risc, amb tanta
activitat comunicativa, que botem aquesta línia fina que hi ha
entre la comunicació i la propaganda. Esper que això no passi,
eh!, però nosaltres estarem molt atents a aquestes actuacions.

El Partit Popular creu fermament que la defensa i la
promoció de la igualtat és un dels principals indicadors d’una
societat madura, avançada i compromesa amb les llibertats
individuals, per tant, totes aquelles iniciatives que vagin en
aquesta direcció, doncs, tendran el suport del Partit Popular:
la igualtat, la incorporació de tots els col·lectius, la
identificació i col·laboració amb tots aquells col·lectius
doncs seran una senya d’identitat del Partit Popular.

Vull acabar dient que som aquí per fer oposició
constructiva, com li he comentat al principi, però contundent
i amb un clar objectiu: ajudar a solucionar els problemes dels
ciutadans de les Illes Balears a incrementar les quotes del
benestar de les Illes Balears.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Contestació per part de la representant del Govern, Sra.
Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li
agraeix el seu to constructiu des de la seva visió de control al
Govern, com no pot ser d’una altra manera, la seva oposició
que vostè ha dit lleial i rigorosa, crec que fa falta en aquests
moments polítics també rigor quan de vegades les presses i
els 140 caràcters i els titulars que ens porta a tots de vegades
a no aprofundir amb la necessitat que requereixen temes tan
importants com el que hem tractat avui aquí.

Entraré molt concretament a contestar-li, esper, totes i
cadascuna de les qüestions que vostè m’ha plantejat, bé, deia

o feia referència a la meva anterior intervenció en aquesta
cambra, a l’any 2016, quan en aquells moments hi havia un
govern en funcions en aquells moments de Mariano Rajoy, del
Partit Popular, li he de dir que les conseqüències d’un govern
en funcions, sigui del color polític que sigui, evidentment són
les mateixes, el que no puc compartir  del que vostè ha
manifestat és respecte que jo reclamava i reclamam un nou
règim fiscal per a les Illes Balears, però jo en aquells
moments del que parlava era que encara teníem pendent el
règim especial i fiscal de les Illes Balears. A dia d’avui, el que
sí ja podem dir clarament és que tenim un règim especial de
les Illes Balears, aprovat la passada legislatura, però amb el
Govern de Pedro Sánchez, un règim especial de les Illes
Balears que es troba ja en vigor, i  que el Govern de Pedro
Sánchez va aprovar mitjançant un decret llei, perquè fos una
realitat de forma immediata.

El que tenim encara pendent d’aprovar definitivament és
aquesta part fiscal del règim especial que, com molt bé sap
vostè, sí que ja va ser aprovat inicialment a un consell de
ministres abans de les passades eleccions.

Dit això, esperam que el Govern d’Espanya deixi d’estar en
funcions el més aviat possible, si bé, també, els vull
tranquil·litzar en el sentit que el Govern de les Illes Balears
segueix fent feina com toca, en aquest diàleg amb Espanya,
seguim fent feina en l’elaboració dels pressuposts del 2020
els quals esperam aprovar, ho he dit en diverses ocasions, en
temps i forma, i, per tant, entrarà en aquest Parlament a finals
del mes d’octubre, tal i com està previst legalment.

I per altra banda, feia vostè  també menció del deute, en
aquest cas del dèficit disparat de la nostra comunitat, ahir ja
vàrem tenir un ple on el control del Govern es va centrar
bàsicament en tots els temes econòmics, però només fer una
reflexió que he fet en altres ocasions també: no és un
problema que les Illes Balears haguem disparat o hagin tengut
una gran despesa, el problema no és de la despesa que hem
tengut a les Illes Balears, el problema, el fons de l’assumpte
rau en la manca de millora del finançament autonòmic que
tenim històric; això no ve d’ara, ve de molts anys enrera, i que
necessitam a Espanya un govern estable precisament per
iniciar aquestes negociacions polítiques en la millora del
finançament autonòmic.

Feia referència vostè a la política cultural la qual ha de ser
una política transversal precisament, no se m’ocorre, no
perquè jo en sigui la titular, sinó el lloc en què està situat amb
més transversalitat de tot el Govern, que és la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, com així també va ser l’objecte
a la passada legislatura amb els temes d’igualtat, que va tenir
com a objectiu que passàs a ser una àrea transversal de tot el
Govern, i aquest va ser el motiu pel qual es va introduir o
emmarcar dins la Conselleria de Presidència, i li he de dir o
corregir o apreciar, Sra. García, que la conselleria, que era
abans de Cultura, Participació i Esports, no ha passat a ser una
delegació de la Presidència per a la cultura, sinó que hi ha
hagut un canvi en l’estructura de les conselleries. Vull
recordar que a la passada legislatura va començar essent la
Conselleria de Transparència, Participació i Cultura, i després
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hi va haver diversos canvis en aquesta estructura; ara, en
aquesta nova etapa, en aquesta legislatura ha passat a ser la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, per tant,
tranquil·litzar-la en aquest sentit que no hi ha hagut cap
davallament, diguem, de categoria, com vostè ho ha
mencionat, encara que respect qualsevol altra visió que pugui
tenir respecte d’això.

Com tampoc no he sentit veus o ningú no ha dit que hagi
desaparegut la Conselleria d’Esports quan ara ha canviat
l’estructura, que abans es trobava a Cultura, Participació i
Esports i ara es troba a una altra conselleria, que és Afers
Socials i Esports, i no per això ha canviat o deixarà de tenir
més valor o més importància que pogués tenir a la passada
legislatura.

Quant a temes de pressuposts concrets que vostè m’ha
esmentat, tendrem temps de discutir-ho en els pressuposts que
s’elaboren i a les compareixences específiques les quals crec
que a principis de novembre ens toca poder explicar les línies
dels pressuposts, però també tranquil·litzar-la amb dues
cosetes que vostè ha esmentat, tant de l’Institut d’Indústries
Culturals que, per suposat, no només tendrà pressupost sinó
que ja en té en aquests moments i també té les seves línies
d’ajudes, que en aquests moments precisament es troben en
marxa.

I feia referència vostè també a la seu de l’Orquestra
Simfònica, a la Caixa de Música, també la vull tranquil·litzar
perquè ja tenim el pressupost per a aquesta Caixa de Música,
no només amb el fons de Fundatur a què vostè referència, sinó
que també ja es va preveure part de la resta de finançament
amb l’impost de turisme sostenible que acabarà de sustentar,
diguem, l’aportació econòmica i, com li dic, ja en els propers
mesos tendrem el projecte definitiu d’aquesta seu de
l’Orquestra Simfònica, i després ja en els propers mesos
haurem de procedir al concurs per adjudicar les obres.

Comparteix amb vostè també les reflexions que em feia
respecte de l’Advocacia, també li vull recordar que a la
passada legislatura vàrem millorar, no només amb recursos
humans, com feia molts d’anys que no s’havia fet a
l’Advocacia, i recordar també que, per primera vegada, si no
ho record malament, en quinze anys, es van tornar fer
oposicions a l’Advocacia, tan necessàries per donar estabilitat
i major professionalitat, si cal, a aquest cos tan important de
defensa de la nostra comunitat.

Ha fet referència també, que ahir vàrem tenir oportunitat
de parlar-ne, en aquest cas amb el Grup Parlamentari
Ciutadans amb la interpel·lació respecte de la Direcció
General de Comunicació, jo també ja dic  que és quasi un
clàssic a cada legislatura o quan parlam de l’estructura de
comunicació, ho vaig explicar ahir, ho torn reiterar avui, no és
que hi hagi un augment d’assessors per a la conselleria, sinó
que hi ha un gabinet de comunicació on es troba centralitzada
la comunicació de tot el Govern amb la direcció general, i el
que hi ha a cada conselleria no són gabinets de comunicació
com a una direcció general de comunicació, sinó que hi ha els

caps de premsa que existeixen sempre a totes les conselleries
i a totes les legislatures.

També li agraeix les seves paraules respecte... o tot el que
fa referència als  temes d’igualtat perquè a la passada
legislatura vàrem fer feina amb molt de consens i diàleg amb
tots els grups parlamentaris, en el Consell Rector de
l’IBDona, aquí en el Parlament també amb la Llei d’igualtat i
després amb el Pla social contra les violències masclistes, que
va tenir la unanimitat de tots els grups parlamentaris, i, per
tant, li agraeix també que hagi reiterat aquestes paraules de
consens i diàleg que sempre són necessàries a totes les àrees
de govern, però especialment a una tan sensible i delicada com
pugui ser la d’igualtat i especialment la de les violències
masclistes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol continuar? Li record que ha utilitzat
9,27 minuts, li queden 5 minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, seré breu, no es preocupi, seré breu. Moltes gràcies,
president. Gràcies, consellera. Simplement, dir-li que estic
tranquil·la, estic ben tranquil·la, l’únic que la situació
econòmica, els primers indicadors de la desacceleració, del
context econòmic, la mala finançació que té la nostra
comunitat autònoma, el poc que ens estima en Rajoy, faci que
nosaltres tenguem dubtes que pugui -perdó, en Sánchez-, fa
que nosaltres tenguem dubtes que pugui dur endavant i
desplegar totes aquestes iniciatives.

Per tant, li demanam que faci tots els esforços possibles
per poder aconseguir la finançació justa i compensar aquest
dèficit històric que tenen les Illes Balears.

També li demanaria que millori la pàgina web del Govern,
ja que té aquest gabinet de comunicació , ja que té tants
d’assessors i experts en comunicació, dins l’estratègia
comunicativa un dels elements vertebradors és la pàgina web,
i a la seva pàgina web doncs fa falta donar-li un concepte més
atractiu, més amigable, que es carregui més aviat i sobretot
actualitzar continguts. Jo he estat aquests dies repassant la
pàgina web concretament de la seva conselleria i hi havia
molta informació de la passada legislatura, no hi ha tots els
currículums de les persones que són a les direccions generals
i, per tant, estaria bé que, com a estratègia comunicativa
eficient doncs adequàssim els continguts, actualitzàssim
aquests continguts i facem una pàgina web que sigui més
intuïtiva, que es carregui aviat i, en definitiva, que transmeti
aquesta aposta d’innovació que han de fer les Illes Balears amb
tots els instruments de comunicació.

Per tant, estarem, com li dic, molt atents a totes les seves
actuacions, però, insistesc, des d’aquesta voluntat de fer una
oposició constructiva i contundent a la vegada. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Diputada. Una vegada
més, agrair les seves paraules constructives i de col·laboració,
no dubti que farem tots els esforços possibles per a la millora
del nostre finançament i recull el guant de millora de la pàgina
web la qual esperem que puguem actualitzar si, com diu vostè
que ha comprovat avui mateix, hi havia coses que no estaven
actualitzades, que així sigui en breu, perquè sap que aquesta és
una eina efectivament fonamental de comunicació amb els
ciutadans i requereix d’una actualització constant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Consellera, primer de tot
li vull donar les gràcies per comparèixer davant aquesta
comissió per retre comptes de les activitats o actuacions que
durà a terme la seva conselleria en aquesta legislatura. I el
primer que m’agradaria assenyalar és que, com bé vostè ha dit,
té unes noves competències que són les de cultura, a través
d’aquesta delegació de la Presidència per a la cultura, i sabem
que alguns grups parlamentaris d’aquesta cambra no entenen
el que significa realment cultura i es creuen que són
mecanismes manipuladors d’aquest govern per adoctrinar la
ciutadania. I és una llàstima tenint en compte la gran riquesa
cultural que tenim a les Illes que, a sobre, supera les barreres
de la insularitat i és coneguda a altres indrets.

Però m’agradaria anar per parts, per a Unides Podem la
igualtat suposa que cada mesura, protocol i acció duta a terme
per les entitats públiques i les institucions ha d’està feta amb
perspectiva de gènere, per tant ho veiem com a una política
transversal que ha de ser present a cada una de les conselleries
d’aquest govern, i no n’hi ha prou que hi hagi dones a tots els
nivells de representació, sinó que cal assegurar que es duen a
terme endavant mesures que assegurin la igualtat, que són les
que poden provocar la vertadera transformació social, encara
que hi hagi veus que prefereixen tornar a una Espanya en blanc
i negre.

En aquest sentit, li vull demanar si des de la seva
conselleria s’ha tengut en compte aquest concepte de
transversalitat i  si preveu protocols o plans per fer-lo
extensible a totes les conselleries i, en cas afirmatiu, si ens
pots explicar com són i de quina manera se’n preveu fer un
seguiment.

Pel que fa al traspàs de competències, vostè ha anomenat
que treballaran en el traspàs de competències de recursos
hídrics, però al nostre grup parlamentari també ens agradaria
saber si hi ha previsions en transferències de competències
d’altres matèries, però especialment ens agradaria conèixer
les intencions de traspassar les competències de mobilitat al
Consell de Mallorca per tal de poder realitzar plans de
mobilitat d’acord amb la realitat de cada illa.

I en aquest mateix sentit, entenent que és l’enllaç no
només amb els consells i ajuntaments, sinó que també ho és
amb el Govern de l’Estat, al nostre grup parlamentari també
ens interessa molt el traspàs de competències de gestió del
litoral, i ens interessa tant que les nostres diputades al
Congrés ja han fet tota una sèrie de preguntes per conèixer en
quina situació es troba.

I el que ens interessa saber també en aquest aspecte és si
serà prioritari per a aquest govern reclamar les competències
de gestió del litoral, que tanta falta ens fan.

I finalment, no vull acabar la meva intervenció sense parlar
de cultura, la cultura sempre ha estat un àmbit patidor, és per
això que cal posar-hi molta cura i esment a les polítiques
culturals ja que aquestes han de fomentar l’esperit crític, la
participació democràtica i ajudar a crear espais on es pugui
desenvolupar la creativitat de la ciutadania. Cal contemplar la
cultura com a un bé públic i cercar un equilibri entre la
tradició i les noves manifestacions artístiques i, en aquest
sentit, m’agradaria fer-li una pregunta, una pregunta un poc
àmplia.

Aquesta referència es fa al desplegament de l’Institut
d’Indústria Cultural i l’elaboració de la llei d’indústries
culturals perquè és sabut que els professionals d’aquest camp
reclamen una certa celeritat pel que fa al traspàs de
competències empresarials que té l’Institut d’Estudis
Baleàrics cap a l’Institut d’Indústria Cultura, així com dotar-lo
amb recursos personals, etc., i d’altra banda, la llei
d’indústries culturals també és molt esperada per tal de donar
solucions, entre d’altres, als problemes de subvencions que
pateixen, ja que molts d’aquests es veuen abocats a fer avanços
econòmics que no molts es poden permetre i fins i tot alguns
per presentar els seus projectes doncs, bé, han hagut de fer
molts d’esforços personals. I la meva pregunta, en aquest
sentit, és: quina previsió temporal tenen per desenvolupar
aquestes dues accions i s i preveuen disminuir la burocràcia
quant a les polítiques de cultura per poder accedir a
subvencions, presentació de projectes, etc.?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la representant del
Govern, la Sra. Costa, per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies a la diputada Sra. Sans, en
representació d’Unides Podem. Gràcies també pels temes que
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ha esmentat o que ha fet una exposició, en primer lloc en
temes d’igualtat als quals vostè ha fet referència,
efectivament, compartim, compartesc plenament la reflexió
que vostè feia de la necessitat d’aquesta perspectiva de gènere
a totes i cadascuna de les conselleries i d’aquesta
transversalitat que, com deia a la meva primera intervenció,
intentam que des de la conselleria, en aquesta, de Presidència,
Cultura i Igualtat, pugui arribar aquesta transversalitat, aquesta
perspectiva de gènere a totes i a cadascuna de les conselleries.
Li pos alguns exemples pràctics de coses que ja hem
començat a fer i que s’han impulsat i que tenen relació amb
altres conselleries, especialment amb la Conselleria
d’Educació, amb la qual treballam igualtat en un doble vessant:
per una banda, la coeducació a la qual ja he fet referència a la
meva intervenció, per garantir que tots els centres escolars de
les Illes Balears tenguem un referent en coeducació; i per altra
banda, el segon vessant és la prevenció de la violència
masclista, en especial la violència que es pugui generar o
ocasionar, en aquest cas, si parlam d’educació, de pares cap a
les mares dels infants.

I ara que som ja quasi a les portes del 25 de novembre,
preparam, a més, activitats específiques de cara al 25 de
novembre amb els centres escolars.

Perspectiva de gènere també relacionada en aquest cas amb
la Conselleria de Salut, per a nosaltres és fonamental la
formació amb els professionals de medicina i de família,
vàrem iniciar ja a la passada legislatura aquesta feina la qual he
de dir que, a més, va donar molt bon resultat, i hem d’agrair
també l’esforç i la voluntat en aquest cas dels centres sanitaris
en general com s’han bolcat en la feina que fem des de
l’IBDona, precisament també pel que fa referència a les
violències masclistes, en el protocol que es va signar la
passada legislatura, que es va portar endavant, d’actuació
davant les violències masclistes perquè moltes vegades les
dones el primer lloc al qual acudeixen és al seu centre de
salut.

I per altra banda, no vull deixar d’esmentar, perquè crec
que és important, amb la Conselleria de Treball el programa
específic que es va crear, que hem creat i que seguirem
desenvolupant del SOIB dona, que ha permès garantir un lloc
de feina durant un any a les dones víctimes de violència
masclista. El cert és que a la primera convocatòria vàrem estar
pràcticament desbordats perquè va tenir una gran acceptació,
i ha funcionat molt bé no només pel nombre de dones que
s’han acollit a aquest programa, sinó per la resposta que hem
obtingut bé de les empreses o bé de l’administració a la qual
han estat fent feina, del bon resultat que ha donat. Podria
parlar-li també, però per no fer-me... per no estendre’m molt
més, que amb la conselleria..., tenim programes també amb la
Conselleria d’Afers Socials, amb la Conselleria d’Agricultura.
Aprofit també que a la mateixa Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat, amb aquesta transversalitat de què parlava, i
amb la Delegació de Cultura, s’està fent, s’està parlant, s’està
iniciant un projecte pilot, al qual he fet menció, d’aquest teatre
de dones i fills o filles de víctimes de violència masclista.

I per últim també he d’assenyalar-li que feim feina perquè
cada conselleria tengui una unitat d’igualtat, perquè vostè feia
referència a qui ha de fer aquest seguiment d’aquesta
perspectiva de gènere a totes les conselleries, i creiem que les
unitats d’igualtat que hi hagi a cada conselleria són..., bé, en
aquest cas és l’element idoni per fer aquest seguiment.

Per altra banda, em parlava vostè també dels traspassos de
diferents competències als consells insulars. En aquesta nova
legislatura abans que acabi enguany hem de tenir una
conferència de presidents, que en aquest darrer trimestre toca;
sap vostè que fèiem cada sis mesos una conferència de
presidents a cadascuna de les Illes, rotatòria, en aquest proper
trimestre serà a l’illa de Menorca, i tendrem temps de parlar
amb els diferents presidents o presidentes de consell de les
competències que s’hagin de traspassar a cadascun dels
consells, essent conscients que des que s’inicia el procés fins
que acaba la veritat és que passa efectivament molt de temps.

M’ha parlat vostè en aquest cas de mobilitat, en el cas de
Mallorca és l’única illa que no exerceix aquesta competència
perquè en el seu dia no va acceptar o no es va negociar el
traspàs de competències, sí es va fer a la resta de les Illes, i
evidentment tendrem el diàleg amb el consell, en aquest cas de
Mallorca, per parlar d’aquelles competències que li interessi
exercir.

Quant al traspàs de competències de litoral de l’Estat cap
al Govern, li he de dir que just a finals de la passada legislatura
sí que vàrem reprendre converses que ja s’havien tengut en
temps passats amb el Govern de l’Estat, precisament perquè
no van posar cap problema perquè aquest traspàs es pugui fer
efectiu. Una altra cosa és que ara s’ha de negociar quines són
les condicions d’aquest traspàs de litoral, que no té tanta
importància des del punt de vista econòmic però sí de gestió
del nostre territori, en aquest cas del nostre litoral.

I per últim feia vostè referència..., en els temes de cultura
s’interessava especialment per tot el que fa referència al
desplegament de l’Institut d’Indústries Culturals. Li he de
confirmar, com ja he fet abans, que aquest és el nostre
compromís, que és cert que es va crear a finals de la passada
legislatura i just ha agafat, diguem, entre les eleccions i el
canvi de govern, i  necessitarà d’un nou impuls amb el
desplegament d’aquest institut d’indústries culturals, i també
el nostre interès per fer feina, que encara hem de començar,
per aquesta llei d’indústries culturals que el sector ens ha fet
arribar, igual que vostè, el seu interès en el desenvolupament
d’aquesta llei.

I per últim la nostra també preocupació, interès, com el
sector, que es pugui disminuir al màxim la burocràcia; també
crec que és necessària no només una coordinació des de la
mateixa institució que nosaltres o que jo mateixa represent del
Govern de les Illes Balears, sinó entre totes les institucions
que tenen o fan feina en una mateixa competència i a les quals
s’adreça un mateix sector; en aquest cas parlam del sector
cultural, així que farem feina per, diguem, rebaixar aquest grau
de burocràcia que sempre és tan molest, sobretot per a les
persones que fan feina, creadors, productors, en definitiva per
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al sector cultural, que el que hem de fer és facilitar totes les
ajudes o que aquesta feina es faci el menys farragosa possible.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot intervenir la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per les seves
respostes. Simplement, molt breument, un poc aquestes
preguntes són les inquietuds que arreplegam al nostre grup
parlamentari, i principalment vull fer incís que el tema de les
indústries culturals i tots els creadors, productors i, en
general, artistes, a nosaltres és un tema que ens preocupa molt
i ens agradaria que es tengués com una prioritat a l’hora de
treballar dins la seva conselleria.

I bé, esperem que d’aquí a quatre anys puguem fer... el
seguiment de tot el que s’ha pogut dur a terme i que puguem
donar per complit tot el que avui ens ha exposat aquí en
aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Té la paraula la Sra. Costa.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sí, no, només per acabar, quant a la seva intervenció, també
agrair-li la seva proposta de col·laboració, i per part de la
conselleria i de la consellera que li parla no dubtin que
facilitarem tota la informació, i en aquells temes en què
puguin tenir un especial interès no dubtin a fer-nos-ho saber
perquè facilitarem tota aquesta informació per poder fer la
feina també de la forma més conjunta possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Gràcies, consellera. Agradezco a la
Sra. Consellera su comparecencia y su exposición hoy aquí.
Le quiero trasladar el firme compromiso del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos en políticas transversales como
la igualdad, la cultura, la defensa del colectivo LGTBI, la
mujer y la cultura. Pensamos desde mi grupo parlamentario
que no debemos politizar nunca políticas en favor de la
defensa ni del colectivo LGTBI ni de la mujer ni de la cultura,

y esperamos que así sea por parte de este govern en esta
legislatura.

Miren, ejerceremos una oposición contundente cuando así
se requiera, pero sobre todo una oposición constructiva y
responsable, con el objetivo también de impulsar propuestas
legislativas.

En cuanto a la cultura nos llamó la atención, cuando
revisamos los Acuerdos de Bellver, que solamente constaran
nueve puntos en relación con la cultura, algo en lo que
Ciudadanos estamos completamente comprometidos. Además
también quiero decirle que gracias por las explicaciones de
hoy, ya que ha desarrollado varios de los puntos que nosotros
considerábamos eslóganes o simplemente medidas
programáticas electoralistas, como un programa electoral más
que un acuerdo de gobierno o de gobernabilidad desarrollado.

De verdad le reitero que nos tendrán al lado apoyando
todas las líneas de actuación y programas que promuevan la
cultura balear al margen de la lengua en la que se expresen.
Desde Ciudadanos apoyaremos el impulso del conocimiento
de la cultura y el folklore de nuestra comunidad y de todas y
cada una de nuestras islas, que cuentan con una riqueza
artística muy destacable. Velaremos para que desde su
conselleria se fomente la cultura lo más plural, integradora y
equilibrada posible.

Me ha llamado la atención que tampoco ha especificado,
en cuanto a bibliotecas, no ha mencionado si van a desarrollar
un plan de renovación que desde Ciudadanos consideramos
fundamental y urgente, un plan de renovación y ampliación de
la red de bibliotecas de todas las islas; y también se
impulsarán programas para fomentar la lectura y el libro.
Tampoco ha mencionado sobre la red de museos, que sí está
como punto 127 en los Acuerdos de Bellver, si piensan revisar
o actualizar

Tampoco ha mencionado sobre la red de museos, que sí
que está como punto 127 en los Acuerdos de Bellver, si
piensan revisar o actualizar la red de museos y si van a realizar
algún convenio a nivel nacional.

También aprovecho para preguntarle, ¿qué medidas se han
tomado ya desde su conselleria para reclamar al Gobierno
central una bajada en el IVA cultural? Tampoco me parece que
no ha hecho mención.

Y he echado en falta también en su exposición que haya
abordado el tema, y algo que también nos importa desde
Ciudadanos, que es la emigración balear. Como digo, reitero,
he echado en falta alguna mención de la dirección general que
tiene competencias en esta materia y queremos impulsar, y se
lo haremos así llegar, que se promocione la historia de la
emigración balear, como tienen en otras comunidades
autónomas.

En cuanto a la igualdad desde luego el compromiso de
Ciudadanos es firme con la lucha contra la violencia de
género, contra la violencia machista. Hemos solicitado en el
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Congreso de los Diputados la constitución de una comisión de
seguimiento del Pacto contra la violencia de género, y
estamos de acuerdo en que la violencia machista es una lacra
estructural para nuestra sociedad, las cifras son sangrantes y
debe ser un asunto de Estado y en este ámbito nos encontrará
siempre al partido de Ciudadanos. Consideramos que para
combatir la violencia se debe hacer también de forma
transversal, prestación de asistencia sanitaria, terapéutica,
psicológica y de inserción laboral.

También nos encontrará a su lado al grupo de Ciudadanos
en políticas que promuevan la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y en las políticas para mejorar la
conciliación laboral y familiar en todos los sectores y
ámbitos, en el público, pero también en el privado. Me
gustaría conocer en este ámbito qué medidas va a poner en
marcha el ejecutivo para implantar medidas o fomentar
medidas, mejor dicho, en el sector privado, que ya sabemos
que sí que se aplican en el sector público, como puede ser el
teletrabajo y la flexibilidad laboral.

De su intervención quería destacar su mención al
federalismo interior en la propia comunidad respetando la
autonomía de cada isla. Le pido que concrete, para que lo
entiendan los ciudadanos, qué consideran desde el Govern de
las Illes Balears como federalismo interior. Yo recuerdo en
el 2017 al Sr. Ábalos, secretario general del Partido
Socialista, que acuñaron el federalismo interior como una
ocurrencia, y les pediría si ya han limado estas discrepancias
y el Partido Socialista apuesta por el federalismo interior y
simplemente conocer en qué términos se va a desarrollar. 

En cuanto al portal de transparencia, ayer ya tuve la
ocasión en la interpelación de denunciar que el portal de
transparencia no se había actualizado hasta justamente ayer
mismo antes de empezar la sesión de pleno, ha estado dos
meses sin que constara la relación de cargos con sus
respectivas retribuciones y simplemente, pues, aprovecho mi
intervención de hoy para pedir al Govern que cumplan con los
ciudadanos y cumplan con la Ley de transparencia.

Nada más consellera. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara té la paraula la Sra. Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Diputada, per la seva intervenció, alguna amb coses més
concretes i altres..., jo diria pel principi de la seva intervenció
que pot ser hauríem de perdre la por a dir que nosaltres som
polítics i som aquí per fer política, i en majúscules, i, a més,
a un parlament venim a fer política. Dic això perquè ho hem de
diferenciar del que entenc que segurament vostè es volia
referir a una política partidista d’utilització en temes
sensibles, com el de la igualtat, bé sigui en temes de
polítiques d’igualtat cap a les dones o amb el col·lectiu LGTBI

o en cultura, però, Sra. Guasp, jo li puc assegurar que som al
Govern per fer política i estic segura que vostè és aquí com a
diputada també per fer política al Parlament de les Illes
Balears que és, en aquest cas, una feina molt noble de servei
cap als ciutadans.

Dit això, també dir-li que quant a les mesures a les quals
vostè feia referència, als acords de governabilitat, li puc
assegurar que en cap cas no són mesures diguem..., ha dit
vostè programàtiques o electoralistes, perquè aquestes
mesures són compromisos de govern, dels partits que som al
Govern o en altres casos, en el cas de MÉS per Menorca, que
donen suport al Govern, passades les eleccions, precisament
aquest és un compromís programàtic i de gestió de govern per
a aquests propers quatre anys. 

Compartesc amb vostè que evidentment la cultura i la
política cultural ha de ser plural i integradora, no en tengui el
més mínim dubte. 

Ha fet una referència a la xarxa de biblioteques que, com
vostè sap, gestionen en aquest cas, és una competència dels
consells insulars, però en tot cas tenim una relació i una
coordinació amb els consells insulars.

Ha fet referència també als museus, que en aquests
moments el Govern de les Illes gestiona el Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera, que és de titularitat
estatal, però que gestionam des del Govern de les Illes
Balears, o l’Arxiu de Mallorca, i altres museus, que en aquest
cas va ser traspassada a la passada legislatura la seva gestió que
és el Museu de Mallorca o el Museu de Maó que estan
traspassades les seves competències o la seva gestió  als
consells, però dels quals el personal o  el capítol 1 segueix
gestionant el Govern de les Illes Balears.

I no es preocupi que defensarem davant del Govern de
l’Estat, una vegada que hi hagi govern estable i definitiu i que
deixi d’estar en funcions, aquesta baixada de l’IVA cultural que
defensàvem i seguim defensant davant del Govern d’Espanya,
governi qui governi. 

Vull dir-li que sí he fet menció, però en puc tornar a fer,
crec que es referia vostè a les cases balears, m’ha parlat de la
migració balear. Tenim excel·lents relacions amb les cases
balears a l’exterior, estan des de la Direcció General de
Relacions Institucionals en permanent contacte amb les cases,
amb les diferents línies de subvencions que cada any..., que,
per cert, l’any passat vàrem recuperar, després que en la
darrera etapa del Govern de Bauzá en alguns casos haguessin
baixat, en altres eliminat.

I per últim, també dir-li que agraesc les seves paraules en
tot el que fa referència a les polítiques d’igualtat perquè amb
el seu grup parlamentari en la passada legislatura vàrem fer
també feina conjunta amb la Llei d’igualtat i amb el Pla social
contra les violències masclistes.

I, ara, per últim, sí, dir-li que quan parlam de federalisme
interior, em referesc, ho he dit a la meva intervenció, el
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respecte que tenim a cadascun, a l’estructura de la nostra
comunitat, a cadascun dels consells insulars entenent els
consells insulars com els vertaders governs de cadascuna de
les Illes i que quan parlam de fer una nova llei de consells
insulars precisament és per ajudar a reforçar aquest paper de
gestió i de govern que tenen els  consells insulars a totes i
cadascuna de les Illes, sobretot perquè puguin gestionar amb
millors condicions aquelles competències que els han estat
transferides del Govern, perquè si consideram des d’un punt
de vista jurídic els consells insulars única i exclusivament
com a ens locals resulta que no poden gestionar de la mateixa
manera aquelles competències que els són transferides per
part del Govern de les Illes Balears.

Ja li vaig dir, per tant, no reproduiré el debat, quan em feia
referència al portal de transparència o saber els càrrecs o en
aquest cas les retribucions de cadascun dels càrrecs, que no ha
experimentat cap canvi cap ni una de les retribucions ni d’alts
càrrecs ni de consellers ni de directors generals respecte de
la passada legislatura, que s’ha penjat en el portal de
transparència, si no estava actualitzat hi ha d’estar, i que es
publica a més, una volta que s’aprova en Consell de Govern, en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Guasp, si vol
continuar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, por sus
aclaraciones. Por tanto, entendemos que sí que hay una
voluntad este govern de les Illes Balears en traspasar cuantas
más competencias a los consejos insulares y, bueno, decirle
que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no
podremos apoyar esta..., esta política de federalismo..., ese
modelo territorial o federalista del que nos habla.

Quiero agradecerle el compromiso también que me ha
trasladado de no patrimonializar temas que para nosotros son
temas de estado, como los que ya le he comentado del
colectivo LGTBI, la defensa de la mujer o la cultura, que son
competencias que gestiona desde su conselleria.

En cuanto al IVA cultural, le quiero reiterar ese apoyo en
la defensa de una disminución del IVA cultural, y agradecerle
que haya sido honesta y que haya reconocido que no se han
iniciado esas medidas y esa reclamación ante el Gobierno
central por el hecho de que estamos en un gobierno en
funciones desde hace ya más de seis meses, y le pedimos que
sea un tema a los que se refiera y que introduzca en su agenda
y en la agenda de la presidenta en sus negociaciones con el
Gobierno central.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la Sra. Costa.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, gràcies per la seva
intervenció. Només una petita puntualització: podem potser
tenir diferències sobre com s’ha d’executar en aquest cas, o
quin ha de ser el contingut d’una llei de consells, o quin és el
concepte de federalisme interior, però el que està clar és que
tenim un Estatut d’Autonomia que en el seu dia va tenir també
un ampli consens, que marca una estructura de la nostra
comunitat a la qual evidentment va donar suport, com dic, una
majoria política i social àmplia d’aquesta comunitat autònoma,
que jo crec que el que no es mereix és que es doni ni una passa
enrere sinó tot el contrari, enfortir com més millor. I també
li he de dir  que no s’ha de tenir cap por a les
descentralitzacions, unes illes fortes, uns governs insulars
forts, uns consells insulars forts fan i faran que tenguem una
comunitat autònoma o que facem aquest petit país de
comunitat autònoma molt més fort i amb més suport, on
cadascuna de les illes se senti part integrant d’aquest tot. I
quan parlava d’aquest federalisme interior em referia a això.

No he dit jo en cap moment que es traspassaran -així en
general- com més competències millor; es traspassaran
aquelles competències en les quals arribem a acords amb els
consells insulars, com no pot ser de cap manera, sense tenir
cap por a aquest diàleg i al fet que les institucions insulars
gestionin aquelles competències, al ser també les institucions
més properes als ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera,
i benvingut tot l’equip que l’acompanya. 

Vostè ha dit, quan ha començat la seva compareixença, que
una de les funcions de la Conselleria de Presidència
evidentment i com és lògic és vetllar pel compliment
d’aquests acords pel canvi, aquests 200 -aproximadament-
acords pel canvi, una funció que va molt més enllà de vetllar;
és vetllar, fer un seguiment, intentar comunicar aquests acords
i, sobretot, intentar anar més enllà d’aquests acords pel canvi.
Evidentment a ningú no se li escapa que aquests 200 acords
pel canvi són unes fites que són ampliables en el dia a dia
d’aquesta legislatura i que es faran, i es fan, sempre intentant
respectar la pluralitat de les forces polítiques que composen
aquests acords pel canvi, i en un principi crec que és important
una proporcionalitat d’aquests acords pel canvi a totes les
Illes. Crec que aquest va ser un dels sentits de la passada
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legislatura i crec que ho ha de ser, que aquests acords pel
canvi siguin viscuts a totes les illes.

Vostè ha fet referència a un tema en concret, que és..., o a
una sèrie de projectes de llei, com és la Llei d’indústries
culturals o la Llei de mecenatge. Jo simplement és fer una
sèrie de referències; una d’elles són les dificultats que té el
sector cultural per sortir fora de les Illes, és a dir, la promoció
exterior, que és una de les funcions del Govern, la promoció
exterior de la cultura ha d’anar acompanyada per un suport
efectiu i intentar rompre aquestes barreres. Fa sis mesos
vàrem perdre una oportunitat, una oportunitat important, però
que no és una oportunitat perduda al cent per cent sinó que es
pot anar dialogant, i jo crec que una de les funcions d’aquest
govern ha de ser la d’intentar que el règim especial millori, i
un dels aspectes en els  que hauria de millorar és en les
mesures, que es rompin aquestes barreres al sector cultural
per sortir fora de les Illes. Vostès ho saben, que no va ser
possible; una de les renúncies va ser aquesta, és a dir, no poder
incloure mesures que donessin suport a la indústria o al sector
cultural per sortir fora de les Illes.

Vostè ha fet referència a aquest règim especial que, com
molt bé ha dit, es va aprovar amb un decret llei, però, clar,
tenim ara també tota la part fiscal pendent, com moltes altres
mesures, és a dir, tenim ara to ta una sèrie de mesures que
tenim pendents. Però, ho torn recordar, el règim especial
creim que va ser un punt de partida, creim que durant la
propera legislatura s’ha d’intentar millorar, i un dels aspectes
a millorar són que aquestes mesures vagin encaminades a la
promoció cultural.

Respecte de biblioteques hi ha hagut grups parlamentaris
que han fet referència a un pla de renovació de biblioteques;
jo crec que és important -des de MÉS per Mallorca ho hem
manifestat en diverses ocasions- que les biblioteques s’han de
repensar, el model de biblioteques crec que s’ha de repensar
amb totes les institucions; evidentment amb el Consell de
Mallorca, amb els ajuntaments i amb altres administracions
que hi tenen també competències. Les biblioteques han de ser
espais vius, no han de ser espais estàtics. Crec que és un dels
projectes engrescadors i invisibles, sí, perquè política no té
molta repercussió o no té la repercussió que hauria de tenir,
però és un projecte molt engrescador, i crec que aquests
quatre anys es poden veure o seria interessant veure canvis en
el model de biblioteques que tenim, model de biblioteques
encaminat evidentment a recollir aquesta realitat que són les
tecnologies de la informació i comunicació, unes biblioteques
que estan a prop de la gent, que surten al carrer, i creim que
per aquí es podria fer una bona feina.

Respecte de la Caixa de Música, estam contents de sentir
que serà una realitat durant aquesta legislatura.

Respecte de la descentralització , vostè ha dit que és
important..., bé, que tota aquesta feina de cultura tengui un
impacte real a totes les Illes. Jo simplement vull recordar la
feina, la bona feina que es va fer en aquest sentit la passada
legislatura per les distintes responsables de l’àrea de cultura
del Govern, i crec que evidentment el sentit era aquest, és a

dir, intentar que la cultura fos una realitat, és a dir, polítiques
culturals que fossin una realitat a Eivissa, a Formentera, a
Menorca i a Mallorca.

Respecte de les polítiques d’igualtat, jo els demanaria una
cosa: que siguin reivindicatius a Madrid, que siguin
reivindicatius en els propers pressupostos generals de l’Estat,
que siguin reivindicatius perquè aquests pressuposts generals
desenvolupin realment les partides que pertoquen a les
comunitats autònomes per dur a terme les mesures per la
igualtat. Hem de recordar que els anteriors pressupostos
generals de l’Estat del Sr. Mariano Rajoy no contemplaven les
quantitats que es marcaven.

Respecte a la matèria LGTBI, simplement un prec: crec
que un dels objectius d’aquests quatre anys, i si no em
corregirà, serà la creació de l’Oficina integral de drets LGTBI.
És important intentar que hi hagi una consonància també amb
un projecte molt interessant, que és el Casal LGTBI de
l’Ajuntament de Palma, per tal que les funcions quedin molt
clares entre els dos organismes. Per tant és un prec que hi hagi
aquest diàleg entre l’Ajuntament de Palma i el Govern en
aquest sentit.

Quant a drets civils i diversitat, vostè hi ha fet bastant
d’esment; també un prec: creim que avui en dia és molt
important..., tan important és una política efectiva com
l’actitud, com es comunica, quins valors transmet un govern,
i creim que és important que aquest govern, el Govern de les
Illes Balears, sigui capaç de transmetre, transmetre aquest
contrapunt a una realitat que hem viscut durant els darrers
anys, que és una manca, un retrocés en drets civils i en
llibertats i en diversitat, moltes vegades recordat per tribunals
europeus com el Tribunal d’Estrasburg de Drets Humans. Per
tant creim que són importants aquests gestos que pugui fer el
Govern de les Illes Balears, que els ha fet, que els ha fet en el
passat, però que creim que són importants que se segueixin
fent.

Respecte de les competències, la companya de Podemos
sí que ha mencionat el tema de les competències de litoral
com una matèria de transferir durant aquesta legislatura. Ens
hi sumam, evidentment, com no podia ser d’una altra manera,
i també demanam que continuï aquesta defensa activa per la
gestió o per defensar la sobirania de les Illes Balears i  per
defensar les seves competències, com pugui ser per exemple
la gestió de l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera; sabem
que el Govern ha respost, i és així, però evidentment supòs
que... o preveim que el tema es pot complicar, i creim que
l’actitud i el posicionament del Govern de les Illes Balears ha
de ser clar respecte d’això. Igual que ha de ser clar, també, en
la defensa de lleis aprovades a l’anterior legislatura en aquesta
cambra, com és la Llei de canvi climàtic, com és la Llei de
residus o la Llei agrària, que són posades en qüestió  i  que
evidentment durant els propers mesos hauran de tenir una
defensa activa per part del Govern.

Per part meva, res més. He de dir-li evidentment que té la
mà estesa del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca durant
tota la legislatura, i moltes gràcies per la compareixença.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Té la paraula la Sra. Costa per
respondre.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Ferrà, per la
seva intervenció. Bé, compartesc bona part de les reflexions,
en primer lloc, que ha fet vostè respecte de la coordinació
dels acords de governabilitat -ho he fet al principi també de la
meva primera intervenció-, acords que afecten totes i
cadascuna de les Illes, uns acords que varen ser signats per uns
partits polítics entre els qual es troba el seu; també els acords
que vàrem firmar amb MÉS per Menorca, als quals també he
fet referència; i l’acord polític, en aquest cas, que existeix
preelectoral amb Gent per Formentera, que ens ha portat a
arribar a aquest acord de l’actual govern.

Prenc nota i compartesc, feia vostè menció a les
dificultats de la promoció exterior d’intentar, diguem, trencar
aquestes barreres quan els nostres creadors o la nostra
indústria cultural ha de sortir a fora, que això s’ha de millorar,
tot allò que puguem rebre o que puguem col·laborar amb el
Govern de l’Estat si milloram el contingut d’aquest règim
especial o aprofitant la tramitació que s’ha de fer del règim
fiscal no dubti que serem els primers a fer aquesta defensa.

També compartesc les reflexions que vostè feia respecte
del tema de les biblioteques. Se m’ha oblidat dir  abans a un
anterior grup parlamentari, quan jo feia referència a la gestió
que es fa per part dels consells insulars, al cas de la biblioteca
de Can Salas aquí a Palma, que sí que gestionam des del
Govern de les Illes Balears. I també respecte de l’Orquestra
Simfònica i a la Caixa de Música que, com dic, tendrem el
projecte en finalitzar aquest any, tenim la idea de continuar,
perquè així ja es va iniciar la passada legislatura, que hi hagi
aquesta màxima descentralització a totes i a cadascuna de les
Illes. Ara precisament que en pocs dies, com dic, es presentarà
el programa del trenta aniversari de l’Orquestra Simfònica està
previst que alguns d’aquests actes de commemoració es
realitzin, com dic, a les diferents illes de la nostra comunitat.

Només un petit incís. Feia vostè menció a ser més
reivindicatius amb l’Estat quant a les ajudes o al pressupost en
igualtat. Tot el que pugui ser serà insuficient, però he de fer un
emperò: si en alguna matèria l’Estat ha compensat
econòmicament les Illes Balears ha estat en matèria d’igualtat,
gràcies al pacte d’estat contra les violències de gènere, que va
fer que la vicepresidenta Calvo aprovàs en Consell de
Ministres una mesura -tot això abans de les eleccions- que ens
garanteix el finançament amb una partida econòmica molt
important, de 4 bilions d’euros, per portar endavant polítiques
d’igualtat, i especialment polítiques en contra de les
violències masclistes. Per tant si em preguntassin “vostè està
contenta?”, bé, contenta no hi podem estar mai quan hi ha tanta
feina a fer, però això ha suposat que augmentem el pressupost
de la nostra comunitat crec recordar en més d’un 150%, és a

dir, són els pressupostos més elevats, ja aquest 2019, que hem
tengut en matèria d’igualtat i de violències masclistes.

I per últim no dubti de cap manera que el Govern, i a més
l’actual conseller de Medi Ambient, el conseller Miquel Mir,
ha estat en converses amb el Govern de l’Estat precisament
per aquesta gestió que hem de fer conjunt del Parc de Cabrera,
i de la defensa de les lleis, com no podria ser d’altra manera,
que acabam d’aprovar en el Parlament la passada legislatura
però que són recents, són lleis molt recents que seran
defensades allí on faci falta pel Govern de les Illes Balears,
que en va ser el seu impulsor i el màxim defensor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Em don per contestat i no faré ús del meu torn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passem al següent grup parlamentari,
pel Grup Parlamentari VOX té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Buenos días, Sra. Consellera. Yo he tomado buena nota de
algunas de las iniciativas que ha desarrollado a lo largo de su
exposición, y especialmente las llamadas al diálogo, al
consenso y a hacer política con mayúsculas, lo que ha
empezado usted su discurso, y lo entiendo, sacando pecho de
los resultados electorales. Los resultados electorales son
fruto de una ley electoral de la que nos hemos dotado para
hacer viables los gobiernos, pero eso no le ha de ocultar la
realidad social y política de estas islas, que si va usted a los
números prácticamente es al 50%, es decir, los partidos que
conforman el actual gobierno, absolutamente legítimo, son
aproximadamente el 50% de los votantes de los partidos que
no forman parte de este gobierno, y digo esto porque para
establecer realmente diálogos y consensos hace falta ver esa
realidad. 

Por supuestos que están ustedes legitimados para
desarrollar sus políticas, es lógico, ustedes son el Gobierno
y tienen que desarrollar las políticas conforme a su
concepción ideológica del mundo, pero si realmente quieren
llegar a espacios de diálogo y de consenso, reconozcan
ustedes, sepan ustedes, dénse cuenta de que el 50% de la
sociedad no está de acuerdo con sus políticas. Entonces así sí
podemos empezar a dialogar y a buscar espacios de consenso,
consenso que es muy necesario en temas que usted ha llamado
de estado y que así son, o sea, es sangrante que este país, cada
cambio de gobierno, tenga un cambio por ejemplo de política
educativa, de leyes de educación; esto no hay sistema
educativo que lo soporte y lo vivimos constantemente; según
el cambio de gobierno cada gobierno quiere dejar su impronta
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en la educación, va cambiando las leyes de educación, y así
actualmente nos está luciendo el pelo.

En las políticas de cultura es uno de esos espacios donde
realmente hace falta ese consenso y ese diálogo para que
podamos evitar el que la cultura no sea un vehículo de
propaganda política de unos y de otros sino que atendamos
realmente a lo que es la cultura, porque a día de hoy creo que
el mayor enemigo de la cultura no es la falta de dotaciones
económicas, o la falta de voluntad, porque la cultura se abre
paso en condiciones de absoluta indigencia, si hace falta,
cuando realmente merece la pena. El problema que se
encuentra hoy en día nuestra cultura es esa dictadura
encubierta de lo  políticamente correcto, el sectarismo o el
nacionalismo provinciano, y digo nacionalismo provinciano
porque el nacionalismo, el movimiento romántico nacionalista
del siglo XIX ha dado días de gloria a la cultura universal, o
sea, no tenga nada en contra del nacionalismo volcado en el
mundo de la cultura; lo malo es cuando ese nacionalismo hace
que nos miremos únicamente el ombligo y pensemos que la
cultura no va más allá del pueblo de al lado, sobre todo en una
sociedad como la nuestra, multicultural y multilingüística,
donde parece que algunos consideran como un elemento
contaminante o distorsionador lo que en realidad es la
identidad cultural y lingüística de prácticamente la mayoría de
la población de estas islas, como tuvimos ocasión de
comprobar en el Ayuntamiento de Palma cuando se rechazó
nuestra propuesta de hacer los premios Ciudad de Palma en las
dos modalidades lingüísticas, en castellano y en catalán.

Hemos de dejar de ver, si realmente queremos llegar a
políticas de diálogo y de consenso, a las lenguas y a nuestra
identidad como enemigas, porque la defensa de la lengua y
cultura autóctona, que, por supuesto, tiene que realizar el
Gobierno de las Islas Baleares, en ningún caso puede obviar la
realidad social de estas islas. Por eso, cuando he oído a la
diputada de Unidas Podemos decir que seguramente nosotros
pensaríamos que algunos proyectos eran algo así como
movimientos adoctrinadores, pues, le tengo que dar la razón
porque es que a veces nos tenemos que poner la venda antes de
hacernos la herida porque la vemos venir. 

Veo iniciativas muy interesantes, por ejemplo, la
incorporación de las artes escénicas en las actividades
extraescolares, me parece una gran iniciativa, siempre y
cuando tengan ustedes la amplitud de miras de abrirla a todos
los autores, no sólo a los autores locales en lengua local, sino
a todos los autores del conjunto del país al que pertenecemos
e incluso incorporando autores extranjeros porque, no sé,
creo que sería muy interesante que empecemos a hacer
política con mayúsculas y no hagamos de la política un
vehículo, como digo, de enfrentamiento político.

También me ha parecido muy interesante la ley de
mecenazgo que usted nos anuncia y, si se desarrolla
adecuadamente, pues puede ser un gran impulso desde la
iniciativa privada para dotar económicamente a las actividades
culturales, que tanta falta nos hace. 

Esto por lo que se refiere al tema de la cultura. También
hay otros temas, por ejemplo, me gustaría preguntarle por el
tema del Museo Naval. Nosotros somos evidentemente un
archipiélago, existía un importante..., unos fondos que están
por ahí guardados en alguna parte del Museo Naval, que estaba
donde actualmente está la sede de la Presidencia del Gobierno
balear, y me gustaría saber si tiene previsto impulsar la
reapertura de un museo naval que creo que es evidente que
sería algo muy apropiado teniendo en cuenta, pues, donde
vivimos. 

Con respecto al tema del federalismo interior, yo entiendo
que a todos nos gustaría tener nuestro palacio de congresos,
nuestra sala de conciertos, nuestro teatro y que eso facilitaría,
y más en un lugar donde geográficamente es complicado
como es el archipiélago balear, el que todos los ciudadanos
tuvieran el mismo acceso a la cultura a la que tienen derecho,
pero también hemos de tener en cuenta lo que a veces
complica al ciudadano el tema de la derivación de
competencias. Entonces, estando como está muy bien el tema
de acercar todas las competencias no sólo a los consejos
insulares, sino también a los ayuntamientos, deberíamos darle
una vuelta a aquello de lo que se habla siempre, también es un
mantra en todas las administraciones, que es la ventanilla
única, que el ciudadano no se vea afectado por las sucesivas
divisiones administrativas sino que él pueda realizar los
trámites, por ejemplo solicitudes, subvenciones, en una única
ventanilla y no que padezca un auténtico rosario de tener que
ir de un organismo a otro porque las competencias se han
transferido o se han dividido.

Y luego entramos en un tema en el que lógicamente va a
ser mucho más difícil estar de acuerdo, pero que nos preocupa
y nos preocupa tanto, le aseguro, Sra. Costa, como le pueda
preocupar a usted, y es el tema de la violencia de género, y que
evidentemente es una lacra de nuestra sociedad. El problema
de la violencia de género es si tenemos verdadera voluntad de
solucionar el problema, porque cuando el problema lo
estamos mirando desde un prisma ideológico va a ser muy
difícil darle soluciones, y a mí realmente me preocupa y creo
que a este problema se le debe dar una solución, con acciones
tanto preventivas como punitivas, evidentemente. Nosotros
somos unos de los pocos partidos que llevamos la defensa del
máximo rigor en las penas para los asesinos y para aquellos
que ejercen la violencia contra la libertad sexual, pero el
problema surge cuando no queremos ver las causas y el origen
de parte del problema y a veces los números son números,
pero no los queremos ver. 

De la misma manera que yo jamás diría que aunque el 95%
de los recién nacidos son asesinados por mujeres, existe una
violencia femenina o feminista, creo que a veces basar el tema
de la violencia únicamente en el género nos hace perder parte
de la perspectiva. Por eso, nosotros siempre hablamos de una
ley de violencia intrafamiliar que tenga en cuenta la violencia
que se ejerce en el seno de la familia, no sólo del hombre
contra la mujer sino del hijo contra el padre o contra los
abuelos, es un problema que tiene esta sociedad al que hemos
de empezar a darle una solución, como usted bien dice, más
transversal, más abierta.
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Luego también hay otro  tema del que nunca se quiere
hablar, pero que está en el origen de todo este asunto y es que
hemos de empezar a preguntarnos si realmente queremos
solucionar este asunto por qué aproximadamente el 9, el 10%
de la población comete casi el 50% de los delitos contra la
libertad sexual, porque si no lo hacemos difícilmente vamos
a poder arreglar este problema si de verdad lo queremos
arreglar. Y eso no se trata de ser xenófobo ni racista porque,
digo, los números están ahí, son los números del Ministerio
del Interior y son los que son, entonces, si realmente
queremos solucionar este problema y queremos que las
agresiones sexuales dejen de ser una lacra creciente en
nuestra sociedad deberemos atender a los orígenes y a las
causas del problema viendo las cifras que da el propio
ministerio.

Y por último, pues, me gustaría saber, puede que no me lo
pueda responder ahora, pero sí en el futuro, de las ayudas que
se destinan a las mujeres víctimas de violencia de género ¿qué
tanto por ciento va a parar directamente a las víctimas y qué
tanto por ciento consume directamente todo el entramado de
direcciones, observatorios, atención telefónica, como ha
dicho antes, todo el personal..., qué parte del gasto se lleva el
sostenimiento de todo este entramado y qué parte va a parar
directamente a las víctimas?

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula per contestar
la Sra. Consellera. Sra. Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, bé, en primer
lloc li he de dir que no presumia jo dels resultats electorals,
he posat de manifest una cosa òbvia que és que hi ha un nou
govern progressista, perquè així ho han volgut els ciutadans,
sumant majoria absoluta els partits que conformen aquest
govern o que donen suport al Govern. 

Per altra banda, li he de dir que no puc compartir amb vostè
aquest discurs de fer de la cultura o d’acusar la cultura o el
sector cultural com a un vehicle de propaganda política perquè
crec que seria acusar-los o tenir poc respecte per la
intel·ligència del nostre sector i del nostre món cultural, que
crec que està per sobre de to t això, hi passaré per sobre,
encara que jo entenc que cada un té, cada grup polític té
l’estratègia que considera més oportuna des del punt de vista
polític per atreure el titulars que consideri necessaris i
utilitzar expressions i paraules que no comparteix, però que
tampoc no li donaré més resposta que la que es recull a la
nostra pròpia normativa, feia vostè referència a la diversitat
lingüística d’aquestes illes, n’hi ha prou a llegir què diu
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que deixa ben clar
quina és la llengua pròpia de les Illes Balears, que ho recull
l’Estatut d’Autonomia. Per tant, en aquestes illes hem viscut

sempre amb una harmonia i convivència de pluralitat i respecte
entre tots, que estic convençuda que vostè també respectarà. 

Ha parlat, com la seva companya en aquest cas de
Ciutadans, del federalisme interior, al qual jo he fet
referència, torn reiterar el mateix que li he dit, no han de veure
fantasmes on no n’hi ha, l’estructura de la nostra comunitat és
ben clara, que també recull la nostra estructura l’Estatut
d’Autonomia, de quatre illes, quatre consells insulars;
recordam, a més, que el Consell Insular de Formentera es va,
diguem, formar amb posterioritat, a l’any 2007, en disgregar-
se del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i això no respon
a acusacions que vostè feia de dictadures o nacionalismos
provincianos, etc., sinó a una realitat social, cultural i política
que és, i que segur que vostè coneix, de les nostres illes,
encara que no compartim la seva filosofia.

Em parla vostè d’un possible museu naval, el que existeix
ara és un consorci en el qual participava el Govern de les Illes
Balears amb el Consell de Mallorca, que és el Museu Marítim
de Mallorca, i supòs que també feia referència al sector naval
que existia en el seu dia, depenent del Ministeri de Defensa,
on és actualment la Presidència del Govern de les Illes
Balears.

Per últim, i no per això menys important, al representant
del Grup Parlamentari de VOX li he de dir que no se’m passa
pel cap que no hi hagi cap grup parlamentari o cap persona amb
dos dits de front que no estigui disposada a acabar amb la
violència de gènere, amb la violència masclista, però li he dir
una cosa, Sr. Rodríguez, per a no confondre els ciutadans,
qualsevol tipus de violència, ha fet vostè menció a violència
intrafamiliar, que hi pugui haver una violència cap a altres
familiars, siguin padrins, güelos, etc., ja està penat per la
nostra legislació i en el Codi Penal, tot això està penat; però
del que parlam ara és d’una altra cosa, és que les dones, en
aquestes illes i  en aquest món som víctimes de violència
masclista pel fet de ser dones, i això, que és tan greu i que
afecta la meitat de la població, no la violència, sinó el tema de
la discriminació en aquest cas de les dones, ha de ser...,
precisament s’ha de fer feina per acabar amb aquesta
discriminació pel simple fet de ser dones, i no té res a veure
amb la violència que es pugui exercir cap a qualsevol persona
o en aquest cas de la familia, que ja està penat a la nostra
legislació espanyola. 

I no l’he acabat d’entendre bé, però puc intuir per on va,
seria un error gravíssim intentar criminalitzar a diferents
col·lectius pensant que són, diguem, els majors autors de
determinats delictes que tenen relació amb la violència
masclista, m’és igual que siguin delictes contra la llibertat
sexual o qualsevol altre tipus de delicte contra les dones, no
té res a veure amb això, Sr. Rodríguez. Per tant, aquest
missatge, que és absolutament equivocat, molt ideològic,
profundament ideològic, però, a més, és fals. La violència
contra les dones, malauradament, les víctimes, tant les
víctimes com els seus agressors, no hi ha un perfil ics
identificat, es produeix a totes les capes de la nostra societat,
sigui quina sigui la seva condició, s i ho vol dir així, social,
d’ingressos econòmics, de feina, de nacionalitats, etc., i
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d’edat. Per tant, hem de fer feina per lluitar contra aquesta
discriminació de gènere. 

I ja pas per damunt la darrera expressió que vostè ha fet
referència de si les ajudes arriben on han d’arribar.
Efectivament, arriben a les dones; el que vostè ha expressat
com a entramado de forma absolutament despectiva és una
falta de respecte a totes les persones, dones i homes, per
exemple de l’administració pública que fan feina ajudant i
lluitant contra la violència de gènere, des de psicòlegs,
juristes, assistents socials, funcionaris, en definitiva, empleats
públics d’aquesta administració, o de qualsevol altra, que fan
una feina ingent per acabar amb una xacra que a dia d’avui, que
és el terrorisme masclista, que estic convençuda que fins i tot
vostè i el seu grup també estan disposats a fer feina per acabar
amb ell.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias por su respuesta. Pues, no era mi intención
lo de entramado, si le ha molestado, pues llamémosle red de
diferentes organismos y entidades que atienden a este tema.
Creo que el objeto de mi pregunta era bastante claro, era saber
qué parte del dinero que gastamos va a sostener esta red
asistencial, si usted quiere, hacia las mujeres y qué parte llega
realmente a las mujeres directamente que son víctimas de la
violencia de género. Esto por una parte.

Por otra, insisto, yo sé que no es cómodo, pero insisto, es
que las matemáticas, los datos, los números son fríos, no
tienen ideología, si usted realmente quiere solventar el
problema, o uno de los problemas que tiene nuestra sociedad,
éste en concreto que estamos tratando, pues, sí que hay que
preguntarse por qué el 9% de la población comete el 50% de
los delitos. Eso es una desproporción tan evidente que hay una
relación causa-efecto, si ustedes no la quieren ver porque
consideran que eso es hacer política xenófoba o racista pues
difícilmente podrán solventar sus problemas. Cuando yo
pongo el dedo en la llaga de este tema no lo  hago con la
intención de criminalizar a un sector, sino porque si realmente
usted quiere dar solución a este problema, que yo comparto
con usted que es una lacra, tendremos que ver por qué hay
determinados colectivos que, por su historia cultural o
religiosa, desprecian o menosprecian a la mujer, y en base a
eso habrá que aplicar una serie de políticas educativas para que
se integren en esta sociedad en la que, afortunadamente,
reconocemos la plena igualdad entre el hombre y la mujer. Si
no lo hacemos así, si nos ponemos una venda para no ver que
existe un origen en una parte del problema, yo no lo estoy
diciendo que sean culpables de todo, pero que las cifras son
sangrantes, lo único que les intento explicar es que habrá que
implementar una serie de políticas destinadas a determinados
colectivos que son los que tienen una mayor propensión a

cometer este tipo de delitos. Y no vea usted en mis palabras
algo que yo no he dicho.

Y con respecto al tema de la lengua propia de las Islas
Baleares, que sé que va a ser un tema recurrente estos cuatro
años, le insisto en lo mismo que le digo antes, nosotros ni
despreciamos ni menospreciamos ni queremos atacar a la
lengua propia de las Islas Baleares ni somos unos defensores
del castellano, sería absurdo, o sea el castellano es un idioma
que no necesita defenderse en absoluto, o sea, es obvio, es el
idioma de 400 millones de personas, es un vehículo cultural
de primer orden, el segundo idioma más importante del
mundo, idioma oficial en un montón de países; entonces, no...,
de verdad que no vea..., yo vengo con voluntad de diálogo y de
consenso, yo lo que intento es que ustedes no aparten del
mundo cultural, del mundo educativo, del mundo social a las
personas por razón de cual es la lengua en la que se expresan
habitualmente o cual es su lengua materna, sobre todo cuando
el propio Estatuto de Autonomía la reconoce también como
lengua oficial de Baleares y la Constitución Española como la
propia del conjunto de la nación. Nada más, de verdad, que yo
no vengo aquí con el hacha de guerra, yo vengo intentado abrir
esos diálogos y espacios de consenso que usted, como casi
todos los políticos, siempre promete, pero a los que a veces
es muy difícil llegar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula per respondre
la Sra. Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Rodríguez. Bé, idò, esperem que ens puguem trobar en aquests
espais de consens als quals vostè ha fet referència com a
política i responsable política i com a polític és vostè també
representant del seu grup parlamentari en aquest parlament de
les Illes Balears. 

Vull dir-li per últim que la xarxa assistencial a la qual vostè
fa referència tot forma part de la mateixa assistència que s’ha
de donar a les dones. Per tant, no es fa una divisió quan vostè
diu què arriba a les dones víctimes de violència de gènere
diferenciat de l’estructura assistencial necessària i
imprescindible; és com si vostè em demanàs quina part del
sistema de salut arriba a la sanitat, a les persones, i quina part
queda en aquest, que vostè diu, entramat o xarxa assistencial,
perquè en aquest cas, si parlam de salut, els metges o
metgesses o infermers, etc., formen part del sistema de salut.
Idò, el mateix exemple, per veure si així ens entenem, és el
que forma part en aquest cas la xarxa assistencial o l’institut
de referència que tenim al Govern de les Illes Balears que és
l’IBDona, i que el convit que conegui la feina ingent que es fa
de suport a les dones víctimes de violència de gènere.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Don la benvinguda a la
consellera i al seu equip, com no pot ser d’una altra manera,
però jo em voldria regir pel que diu el Reglament d’aquest
parlament, voldria que el diàleg fos interactiu perquè estam
fent una compareixença a la antigua usanza i la antigua
usanza està superada pel Reglament, el Reglament diu que és
interactiu i, per tant, li demanaria que preguntes concretes me
les contestàs al mateix moment i no esperant un torn
d’intervenció llarga, perquè és el que mana el Reglament. 

Dit això -és un aclariment, sin acritud a ningú- dit això,
vull començar posant de manifest que per al Grup
Parlamentari El Pi la seva conselleria és una conselleria
important, és una conselleria rellevant, i no ho és segurament
per una qüestió pressupostària com ho són altres sinó per una
qüestió eminentment política. I per què? Perquè per a
nosaltres la seva conselleria és interlocutora d’una qüestió
capital, una qüestió capital; he sentit altres grups parlamentaris
que la conviden a no complir la lle i, nosaltres no la
convidarem a no complir la llei, és a dir, no la convidarem a no
complir l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que és una
llei orgànica, que diu que els consells insulars han de tenir
unes determinades competències, aquí hi ha grups que no els
agrada, una llei que forma part del bloc de constitucionalitat,
aquests grups que tan prediquen que s’ha de complir la llei. 

Es veu que aquest aspecte de la llei no és tan important
però, bé, nosaltres la convidam, evidentment, a complir la llei,
i per tant que es produeixen els traspassos, que evidentment
requereixen una negociació amb els consells insulars, i aquí
s’ha parlat de mobilitat i  hi estam totalment d’acord, però
sobretot amb l’Estat, i ens decep, i li ho he de dir així, que a la
seva primera intervenció no formi part de les seves prioritats,
complir també l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en
matèria de litoral, o en matèria de justícia..., competència que
han de rebre les Illes Balears i que està absolutament oblidada.
Jo ha sé que està bloquejada per l’Estat, però vostè ha de fer
la seva feina; el Govern de les Illes Balears ha de fer la seva
feina i ha de fer les valoracions, els estudis, els informes de
valoració del traspàs d’aquesta competència i ha de determinar
les funcions. Hi ha una feina de preparació que s’ha de fer,
independentment que el Govern de l’Estat estigui en funcions,
que està en funcions fa sis mesos, però va estar en vigor un
govern, entre cometes, amic, durant deu mesos i abans no se’n
va produir cap.

Per tant a mi m’agradaria que ens aclarís si el traspàs de
competències, tant de l’Estat cap a la comunitat autònoma
com de la comunitat als consells, forma part de la prioritat de
la seva conselleria, cosa que no hem sentit a la seva primera
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pot contestar-li.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Perdó. Esper ser tan interactiva com reclamava el Sr.
Diputat. Bé, compartesc..., evidentment l’Estatut d’Autonomia
diu el que diu i som aquí per complir-lo, i les competències
que són dels consells insulars ja ho estableix l’Estatut
d’Autonomia, i per tant les negociacions que hi hagi amb els
diferents consells perquè arribem al traspàs de competències
d’aquelles en les quals ens posem d’acord.

I el mateix puc dir respecte de les competències de l’Estat.
Sr. Melià, he fet referència a les competències de litoral, de
les que sí ja hem començat a negociar amb l’Estat, no ara a
l’inici d’aquesta legislatura, ja al final de la passada legislatura,
i encara de moment hi ha els mateixos interlocutors, però no
està tancada aquesta competència que, com deia, no és tant un
tema econòmic sinó de la importància, també, política o en
aquest cas de gestió del nostre territori com és el litoral. 

De justícia, que crec que ja vàrem tenir ocasió també de
parlar-ne al final de la passada legislatura, mirin, no sé si per
sort o per desgràcia jo mateixa quan vaig ser responsable en
aquest govern com a consellera d’Innovació, Interior i Justícia
vaig tenir l’oportunitat d’iniciar negociacions amb l’Estat per
al traspàs de les competències en matèria de justícia, i en
aquests moments, ens agradi o no, no crec que estigui... crec
que està bastant lluny en aquesta legislatura el fet que arribin
aquestes competències, no perquè no siguin importants ni
perquè no els vulguem, perquè crec que des del Govern de les
Illes Balears hem de defensar la gestió de totes i cadascuna de
les competències, entre elles també les de justícia, que estan
transferides a bona part de les comunitats autònomes de la
resta de l’Estat; ara bé, això no serà possible, des del meu punt
de vista, que és una opinió, mentre no es millori e l
finançament d’aquesta comunitat. No fa falta que li expliqui el
finançament que tenim en matèria d’educació i salut...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, si la competència vengués ben dotada..., si la
competència vengués ben dotada...

EL SR. PRESIDENT:

Primer ha d’acabar la Sra. Costa i després (...).

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, el que passa és que no em pot esgotar tot el temps.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Bé, bé, no, contest ràpid. Si ve ben dotada, fantàstic,
benvinguda sigui, aquesta i totes les competències que poden
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ser gestionades pel Govern de les Illes Balears. Ara bé, si vol
que li sigui sincera i amb l’actual situació en què ens trobam,
mentre no hi hagi una millora del finançament d’aquesta
comunitat autònoma li he de dir -pot quedar bé per titulars i
amb bones paraules- que serà molt difícil que gestionem la
competència en matèria de justícia mentre no millorem el
finançament de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Hi ha un horitzó temporal per al traspàs de litoral?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Perdó, si hi ha un...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Temps, horitzó temporal, termini.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Bé, esperem que fructifiqui en aquesta legislatura. Com li
dic aquest nou govern fa dos mesos i mig que hem pres
possessió, estam amb el Govern de l’Estat en funcions, i una
volta que deixi d’estar en funcions esperem que es puguin
reprendre aquestes negociacions per a aquest traspàs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Entenc que vostè desconfia absolutament
que el Govern de l’Estat ens transfereixi la competència de
justícia perquè no ens la donarà ben dotada, perquè això no té
res a veure amb el model de finançament, perquè si vengués
amb els recursos que correspon la competència, la podríem
gestionar perfectament, però bé, sobre aquesta qüestió ja
n’hem parlat.

Tribunal de recursos de contractació administrativa. Es va
acceptar una esmena d’El Pi en relació amb aquest tribunal; jo
no sé si això és de la Conselleria d’Administracions o ha de
ser de la seva conselleria; m’agradaria saber si es tirarà
endavant aquest organisme.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sí, record perfectament l’acord a què es va arribar la
passada legislatura. Segurament es desenvoluparia ara no
record bé si des d’Administracions Públiques o des de la

Conselleria d’Hisenda, i he defensat i seguesc defensant que
s’ha de tirar endavant el tribunal, perquè som també de les
poques comunitats autònomes que en aquests moments no
tenim aquest recurs i per tant provoca també que s’hagi d’anar
al tribunal central a Madrid.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No em pot...? Perdó, president. No em pot concretar quan?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Entre altres coses perquè no és una competència de la
meva conselleria, Sr. Melià; si jo ara tengués més dades les hi
donaria però no és una competència de la meva conselleria,
però no tenc cap problema si per aquesta cosa tan concreta en
la qual té..., i tots en tenim, interès, li puguem concretar quan
podria posar-se en marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Atès que la seva conselleria és coordinadora, pensava que
coordinava i que sabria aquest tema, però bé, no passa res, no
ho sap.

Artesania...

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

No, Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Artesania. Forma part de la cultura l’artesania, per a vostè?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Em fa una pregunta sobre la meva opinió? Bé, en primer
lloc li he de dir que si fa referència o  vol fer menció a la
gestió que puguem fer des del Govern de les Illes, deu saber
també que tot el que fa referència a artesania està traspassat
als consells insulars i ho gestionen els consells insulars, com
vostè sap molt bé.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No li he demanat això, li he demanat...

(Rialles de l’intervinent)

... si per a vostè forma part de la cultura.
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LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Pot formar part de la cultura; sobretot si parlam de
l’artesania pròpia de les nostres illes, formarà part de la
cultura popular a les nostres illes, si es refereix a la de les
nostres illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Atès que forma part de les nostres illes, i atès que té una
activitat econòmica lligada, entenc que l’artesania serà objecte
de regulació a les indústries culturals que vostè anuncia?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sr. Melià, quan facem feina en el contingut d’aquesta nova
llei d’indústries culturals que volem tirar endavant, i en la qual
el convidarem a participar o li passarem aquesta feina...

Bé, no sé quin..., no sé si és un remei o no, en aquest cas
és un compromís de participació amb tots els grups
parlamentaris.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, veig que tampoc no té una idea clara sobre si en
formarà part o no. El nostre grup parlamentari ja li anticipa
que entenem que hi ha un greu problema d’intrusisme en el
món de l’artesania de les Illes Balears i que, per tant, aquest
problema d’intrusisme necessita, entre altres coses, respostes
a nivell legislatiu, i vostè impulsa, en part, aquesta qüestió,
perquè evidentment té una part de comerç que no negaré.

Quarta qüestió...

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Perdó, puc contestar a això?

Sr. Melià, jo no li dic que no formi... que no hagi de formar
part de la futura normativa que aprovi el Govern de les Illes
Balears, li dic que quan elaborem aquest avantprojecte de llei
en tendran vostès coneixement i hi podran partic ipar. Com
vostè comprendrà ni tan sols no hem iniciat, després de dos
mesos en l’actual govern i amb les responsabilitat en aquest
cas que a mi em pertoquen, evidentment no s’ha iniciat aquest
projecte.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Quarta qüestió. Vostè diu que aquesta legislatura acabaran
el nou local, el nou espai per a l’Orquestra Simfònica.
Benvingut sigui. Però l’Orquestra Simfònica en aquest
moment té un local d’assaig a la barriada de Son Dameto. Hi
havia un compromís explícit i clar de l’antiga responsable en
aquesta matèria que aquest local, quan fos buidat perquè
l’orquestra es traslladàs a aquesta Caixa de Música, seria un

local que es destinaria a usos de la barriada i que seria un local
per a la barriada. Aquest compromís es manté?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sí, conec perfectament aquest compromís que hi havia la
passada legislatura; el que passa és que perquè arribi a ser una
realitat, per no donar més expectatives de les que puguem
donar, li he de dir que encara no han començat les obres de la
nova Caixa de Música, però sí, existeix aquest..., i per tant ens
portarà com a mínim a un parell d’anys perquè ho tenguem
definitivament construït, per ser realistes, i per tant el nostre
compromís de cessió d’aquest local o que pugui tenir, diguem,
aquesta activitat per al barri, segueix en peu.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Em pot definir un projecte estratègic per a les Illes Balears
o em pot posar un exemple de projecte estratègic per a les
Illes Balears?

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

(...), senyor...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Li deman un projecte estratègic de les Illes Balears.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Bé, jo he parlat abans..., parlàvem de cultura, precisament
de projectes estratègics com el que ara hem mencionat, com
pugui ser el de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears; ho
és per a nosaltres, ara complim aquest trenta aniversari, i
després d’una demanda històrica, que segurament deu ser de
les úniques orquestres de tot Espanya sense una seu pròpia,
aquest és un dels projectes estratègics. Com també ho és, i ho
he explicat a la meva primera intervenció, el Centre
Internacional de Fotografia Toni Catany, que també és un
projecte en el qual es va fer feina temps enrere, o amb els
projectes en tenia idea que fos una realitat, i en aquesta
legislatura, com dic, ho serà, ja que estam a punt d’adjudicar
les obres d’aquest centre.

Podem parlar d’altres àrees o, per exemple, de normativa,
perquè crec que també és estratègic que la nostra comunitat
tengui una nova llei de consells insulars; hi he fet referència
abans perquè creim fermament que els consells insulars...,
hem d’actualitzar aquesta llei que tenim ara, entre altres coses
perquè no s’adapta a la nova estructura que tenim de
comunitat, entre ells el nou consell insular de Formentera,
però a més a més -i en feia menció abans- els consells
insulars es troben amb una dificultat real de gestió de les
competències que provenen del Govern de les Illes; per això
aquest també serà un altre dels projectes que tenim en el
Govern de les Illes, l’elaboració d’aquesta llei de consells.
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Si vol li puc tornar a reiterar els projectes que tenim en
marxa en temes d’igualtat, però, bé, qued a la seva disposició
per a qualsevol altre dubte o pregunta que tengui.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, la meva pregunta és com pot saber aquest humil diputat
què és un projecte estratègic i què no és un projecte
estratègic, per saber quina és la competència de la Direcció
General de Coordinació, o el que no és competència de la
Direcció General de Coordinació. Només vull saber com es
defineix aquest aspecte.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Bé, ho he explicat ja a la meva primera intervenció i per
tant no ho reiteraré. Una altra cosa és que no comparteixi o no
li agradi la resposta, Sr. Melià, que jo ho respect
absolutament. Els projectes estratègics són els que ja he
definit a la meva primera intervenció, que no crec que vulgui
que els hi torni a reiterar i, per tant, la coordinació... No sé si
m’està preguntant de projectes d’altres conselleries per saber
si amb la coordinació que portam des del Govern quins són els
projectes... Tot això els ho explicaran. Si em parla de
projectes d’altres conselleries evidentment els explicaran els
consellers competents en les compareixences, que les tenen
totes demanades i fixades ja a la seva corresponent comissió.
Però no sé exactament... Si vostè em concreta què és el que
vol demanar jo intentaré contestar-li, però necessit saber què
és el que vostè vol demanar, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

El que jo vull demanar, o el que jo vull aclarir, la Direcció
General de Coordinació quines competències i funcions té, si
són només de la seva conselleria o entenc que són de tot el
Govern de les Illes Balears.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Efectivament.

EL SR.  MELIÀ I QUES:

Entenc que són de tot el Govern. Per tant, com que és
competent en els projectes estratègics, jo el que em deman és
com puc identificar quins projectes seran estratègics i quins
no, això és el que li deman, com ho podré saber. No els que
tenen ara damunt la taula, d’aquí a dos anys com podré saber
que un determinat projecte és o no estratègic. Només és una
qüestió de transparència i de coneixement públic, a què ens
hem d’atendre i qui és competent en què.

LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. Melià. Bé, idò haver començat per aquí, ara sí
l’he entès. Sí, la Direcció General de Coordinació fa la

coordinació dels projectes estratègics de tot el Govern de les
Illes Balears, no de la conselleria que jo dirigesc, i per tant
dels diferents projectes estratègics que es defineixen en
cadascuna de les conselleries, no des de la Direcció General
de Coordinació, que com molt bé diu el seu nom el que fa és
coordinar aquells projectes que s’han definit a cadascuna de
les conselleries si són competències..., si parlam d’educació
serà Educació, si és salut és Salut, etc., i el que feim, el que
hem de fer des de la Direcció General de Coordinació, com
ja es feia la passada legislatura, això no és res nou, és tenir
aquesta coordinació; sobretot, i amb l’experiència d’aquesta
darrera legislatura ens podem trobar amb projectes grans com
pugui ser la remodelació de l’antic hospital de Can Misses o
de Son Dureta, allí on intervenen -si bé és una competència de
la Conselleria de Salut- intervenen altres departaments, des
d’Intervenció, Pressuposts, Funció Pública, etc., que feim, des
de la Direcció General de Coordinació, tenir aquesta, diguem,
revisió o coordinació d’aquests projectes emblemàtics del
Govern.

Vostè em diu: i jo com sabré quin són els projectes
emblemàtics? Ho sabrà perquè..., ho pot saber perfectament,
primer, pels acords de governabilitat, que són públics i estan
penjats a la pàgina del Govern, per una banda, i, per l’altra, amb
les compareixences o amb els projectes que cada conseller
defineix bé a la seva compareixença o bé amb les preguntes o
compareixences, o el control de Govern que vostè o el seu
grup vulgui efectuar a totes i a cadascuna de les conselleries.

No definim el que són projectes estratègics a la Direcció
General de Coordinació, sinó que el que es fa és fer la
coordinació d’aquests projectes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, idò, jo consider que estaria bé i seria positiu i seria
transparent que cada conselleria tengués un instrument, m’és
igual com, a l’inici de l’expedient, m’és igual com, on es
definís clarament què és un projecte estratègic, què no és un
projecte estratègic. Ho dic més que res per aclarir  les
situacions.

La darrera qüestió que li vull demanar -ja sé que em dirà
que això s’analitzarà en el moment en què es realitzin els
pressuposts-, però atès que els nombres de la comunitat
autònoma no quadren, que s’han de fer... no diré retallades,
però s’ha de fer un pla d’eficiència i s’ha de millorar, el nostre
grup parlamentari té una preocupació crec que prou
justificada, que una de les àrees que pugui rebre aquest pla
d’eficiència sigui la cultura, i sigui una de les àrees que pugui
veure reduït, minvat d’una manera important el seu pressupost.
Supòs que em dirà que encara d’això no se n’ha parlat, però
m’agradaria que me fes una aproximació de per on aniran els
tirs.

I amb això acab, president.

Gràcies.
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LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I
IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. Melià. Bé, li he de dir que els nombres de la
comunitat autònoma quadren; una altra cosa és que, com ja es
va debatre en el Ple del Parlament, tenguem encara pendent de
pagament, en aquest cas del Govern de l’Estat, les bestretes i
l’IVA i altres qüestions que ahir ja van ser llargament
debatudes en el P le del Parlament, i li he de dir que
rotundament no, quan vostè em diu si rebrà la cultura amb
aquestes..., ha dit vostè possibles retallades, no, ni possibles
ni més ni menys que a qualsevol altra àrea. Per tant, de cap
manera pensin vostès que a priori el Pla econòmic i financer,
que demana l’Estat que afecta l’any 2019-2020, té la mirada
posada en un departament especialment o en un altre. 

Una altra cosa, ho ha dit vostè, efectivament, ara estam fent
feina en els pressuposts de l’any 2020 i amb la compareixença
que tenguem de pressuposts podrem parlar més extensament
sobre el seu contingut. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara passam al següent grup
parlamentari, li correspondria la paraula al Grup Parlamentari
Mixt, que no en farà ús. Per tant, té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies,
consellera, per la compareixença i al seu equip assistent.
Nosaltres sí insistirem que a la passada legislatura vàrem dur
a terme grans avanços i que amb aquestes passades eleccions
es va revalidar la majoria de..., la gran majoria que poden donar
una continuïtat a aquestes polítiques i obrir nous reptes de
futur, com ens ha explicat avui la consellera.

Aquestes polítiques que vàrem dur a terme han permès
modernitzar la nostra societat i convertir les Illes Balears en
una de les comunitats més pròsperes i  que en aquests
moments tenen més benestar al territori espanyol. 

No hem de dubtar que hem de seguir en aquest camí i en
aquest sentit, amb aquest ambient de convivència i de pau
social i respecte, com hem pogut sentir avui en moltes línies
que ha explicat que la consellera a molts partits..., a tots els
partits que conformen el Govern, els que donen suport a la
legislatura, i  aquells i molts que estan a l’oposició també
donen suport a aquestes línies, crec que hem de consolidar
aquestes línies importants que donen..., donen una gran base a
la nostra democràcia.

Estic rallant d’aquestes línies amb les quals eliminam totes
les desigualtats, les desigualtats  entre persones, i donen
respecte a la diversitat i eliminen la discriminació de les
diferents persones per raó de sexe, per raó de religió, de
convicció, d’identitats de gènere, d’orientació sexual, d’edat,
aquelles persones LGTBI. I volem, hem vist una voluntat clara,
ben clara, d’apostar per la igualtat, igualtat i més igualtat per

arribar a una societat igualitària, pròspera, justa i que es
comprometi amb la cohesió social.

Les nostres illes són feministes i per combatre aquestes
desigualtats és important fer feina amb la xacra, la xacra
aquesta que ens comentava la consellera i de la qual han fet
comentaris la majoria, o tots els grups parlamentaris, que és
la violència masclista. Estam especialment preocupats amb
aquesta xacra i no deixam d’escoltar dia rere dia realitats
duríssimes d’abusos, agressions, assassinats, i no hem
d’estalviar esforços per combatre aquest fet, aquest fet que no
deixa de ser un atac als drets humans i als drets de les dones.
En realitat, i en definitiva, e l que volem és eradicar la
violència masclista. 

Aquí hem parlat de les diferents línies per combatre les
conseqüències d’aquest fet, però la nostra pregunta vendria
amb el..., que com a objectiu important que tenim és fer feina
per la igualtat i seguir en aquesta línia, a veure quines línies de
prevenció dels crims provocats per la violència masclista té
previst el Govern dins la línia de la igualtat i de prevenció dels
crims?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies. Havia parlat, bé, per una banda, en la meva primera
intervenció del programa de tot el que fa referència a la
coeducació, per a nosaltres és fonamental, de fet aquesta és
una demanda que se’ns fa per part de tots els sectors; per altra
banda, també hem de tenir en compte que la formació o bé
dels..., sobretot també dels professionals que intervenen a
qualsevol dels àmbits que després ha de passar aquesta dona
que ha estat víctima de violència masclista i poder detectar,
per poder prevenir és fonamental també, com dic, la formació
en els casos que ja s’ha començat també a fer feina del sector
sanitari, amb l’ib-salut, tenim també col·laboració amb
programes de formació perquè creim..., les campanyes també
de comunicació i informatives precisament per detectar com
més aviat millor possibles casos de presumpte violència. 

També s’ha detectat o hem vist com moltes vegades no a
infants, però sí entre gent jove alguns comportaments que es
veuen com, podríem dir, normals no ho són. Per tant, entenem
que aquesta, diguem, introducció de la prevenció des de les
edats més primerenques, però sobretot entre la gent jove. Per
això, abans parlàvem dels programes que fan referència,
aprofitant que estan a la mateixa conselleria transversal de
cultura i igualtat, d’intentar també per aquesta via prevenir el
que puguin ser futurs casos de violència masclista.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, consellera. En aquest sentit és important
no tan sols la prevenció, també totes les polítiques que s’han
duit a terme a la passada legislatura, però aconseguir aquesta
consciència social que això és una gran xacra que s’ha de
combatre des de totes les edats i, com ha dit abans, consellera,
de tots els estaments socials també.

En referència a la cultura sí que les línies estratègiques de
les diferents inversions que es puguin fer i a nivell de totes les
Illes, com el Centre Internacional de Fotografia, al qual s’ha
fet referència,  també la Llei d’audiovisuals pot ser una
important línia. 

Voldríem destacar també en temes culturals les diferents
sinèrgies que poden tenir les tres, les quatre illes, Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera a l’àmbit cultural. Aquestes
sinèrgies des del Govern de les Illes Balears es poden dur a
terme donant impuls a diferents idiosincràsies de cada una de
les Illes. En aquest sentit, volíem demanar, quines són
aquestes línies que té previst el Govern de les Illes fer, és a
dir, fer, permeabilitzar a tot el territori de les Illes les línies
estratègiques en temes culturals i en casos concrets com
pugui ser per exemple les accions a fer a Menorca amb el
suport a Menorca Talaiòtica, per posar un exemple concret.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, aquestes
sinèrgies de les quals vostè parla de les quatre illes, i abans
també que parlàvem precisament de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears es va començar ja a la passada legislatura,
pugui arribar tenint en compte també i sent conscients de les
dificultats en aquest cas econòmiques que suposa, no?, e l
trasllat de la nostra orquestra, però el nostre objectiu és que
aquesta descentralització sigui una realitat intensificant encara
més els concerts que es puguin fer a cadascuna de les Illes. 

El suport, feia referència vostè, a Menorca, a la
candidatura de Menorca Talaiòtica a la qual el Govern ha donat
suport econòmic també, ara fa pocs dies vàrem aprovar en el
Consell de Govern l’aportació econòmica de 300.000 euros
de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, que és
una candidatura que s’impulsa des del Consell Insular, però
que ens hem compromès des del Govern no només a participar
en aquest impuls sinó també a defensar de la forma més activa
possible també davant del Govern de l’Estat aquesta
candidatura de Menorca Talaiòtica perquè de cara ja no al
2020 sinó al 2021 tengui aquesta nova oportunitat. 

Ara, també dins aquest mes de setembre vàrem presentar
fa pocs dies aquestes jornades sobre la substracció il·lícita de
béns patrimonials o culturals que Menorca lidera, que són
unes jornades internacionals que, a més, portarà a científics o
a policies de tot el món o de molts països, no només europeus
sinó de fora d’Europa, que és una de les activitats que també

s’havien inclòs per part del Consell de Menorca a aquesta
candidatura de Menorca Talaiòtica.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, ara tocaria el segon torn d’intervenció, en funció del
temps utilitzat per cada grup. Jo només vull dir que el Grup
Popular ha utilitzat 12 minuts, n’hi quedarien 3, si els vol fer
servir. Gràcies.

Després, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha
utilitzat 8,5 minuts, si en vol utilitzar algun.

El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes..., no?
Gràcies.

I el Grup Parlamentari Socialista. 

Doncs, una vegada acabat el debat volem agrair la presència
de la Sra. Pilar Costa i Serra i dels seus acompanyants.

I no havent altre assumpte a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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