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EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, començam, bon dia, senyores i senyors diputades.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Francina Armengol.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sr. President, Lina Pons substitueix Pep Melià.

Compareixença de la delegada de Presidència per a la
Cultura, sol·licitada per una cinquena part dels diputats
de la Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals,
adscrits al Grup Parl amentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6102/19, per tal d’informar sobre la
idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa
desenvolupar per a l’acció de Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la delegada de Presidència per a la Cultura,
sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 6102/19,
per tal d’informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte
que pensa desenvolupar per a l’acció de Govern.

Assisteix la Sra. Catalina Solivellas i Rotger, delegada de
Presidència per a la Cultura, acompanyada del Sr. Galo
Quintanilla Montenegro, interlocutor parlamentari, i del Sr.
Marcos Torio Magro, assessor.

Té la paraula la Sra. Solivellas i Rotger per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputades, molt bon dia a tothom.

És un plaer per a mi comparèixer davant aquesta comissió
perquè, a banda que vostès puguin advertir la meva idoneïtat
per al càrrec que tenc l’honor d’ocupar, pens que serà una bona
ocasió per parlar de la visió  que té el Govern i de la seva
estratègia en cultura i més en detall com aquesta delegada de
la Presidència per a la Cultura contribueix amb la seva
dedicació  i la del seu equip a fer possible el que el Govern
projecta. 

Els canvis que s’han produït en com el Govern enfoca la
cultura són molts, som a un punt d’inflexió i, per tant, crec que
aquesta és una bona oportunitat per aclarir conceptes,
atribucions, àmbits de competència i l’orientació estratègica

de les nostres accions. Així que, si els sembla bé, començaré
per parlar del meu perfil professional i acadèmic.

Som actriu, em vaig llicenciar en Art Dramàtic,
especialitat en Text, a l’Institut del Teatre de Barcelona. Tenc
un màster en Estudis Teatrals que inclou un títol en estudis
superiors especialitzats, TESE, i un altre en estudis avançats
en filologia catalana, DEA, obtenint també la suficiència
investigadora, tots ells per la Universitat Autònoma de
Barcelona.

La meva tesina d’investigació es titula El viatge d’Electra
fins a Mallorca: entre la permanència i la  flexibilitat.
Variacions i fluctuacions del mite des de l’antiguitat fins a
la contemporaneïtat. Atenes 485 abans de la nostra era -
Ciutat de Mallorca 1963, després de la nostra era.

He orientat la meva formació a aconseguir eines per poder
dedicar-me a la meva passió, la interpretació, des dels
escenaris, les oficines de gestió d’equipaments culturals, els
platós de televisió i els sets de cinema. 

He fet feina en investigació en arts escèniques, direcció
escènica, docència, gestió cultural, producció executiva i en
la dinamització sociocultural, entre d’altres.

Duc més de trenta anys de carrera dedicats a la cultura,
vaig fundar i dirigir durant quatre anys l’Escola de Teatre
Ètics, on vaig combinar la docència amb les tasques de gestió
i la coordinació de l’equip docent per atendre un alumnat
integrat per 250 persones. 

Per desenvolupar la meva feina com a delegada de Cultura
del Govern compt amb un equip encapçalat per la cap de
Departament de Cultura i que es completa amb un cap de
Servei de Coordinació d’Arxius, Biblioteques i Museus i un
cap de Servei de Cultura. A més, la delegació de Cultura té un
equip de tècnics i administratius de constatada experiència,
imprescindible per desenvolupar tota la feina invisible i gens
mediàtica que feim dia a dia. 

He de dir que els ciutadans i ciutadanes de Balears i el
sector cultural de l’arxipèlag tenim la sort de comptar amb uns
professionals competents i esforçats a la Conselleria de
Cultura i a la delegació que encapçal, són un molt bon equip i
és una sort comptar amb ells per fer front al nostre projecte
de la cultura balear. 

Vull aprofitar per dir que em sent molt afortunada per ser
part d’aquest projecte liderat per la consellera Pilar Costa, que
té per objectiu millorar l’acció de govern en matèria de
Cultura i fer que siguem un facilitador més efectiu tant per als
ciutadans com per al sector cultural.

La consellera Costa ja ha tengut ocasió d’explicar en
aquesta seu parlamentària com és la seva estratègia en matèria
de Cultura, però m’agradaria, si m’ho permeten, esbossar-la
breument. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906102
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La nostra estratègia es fonamenta en quatre grans línies:
una, la millora del sector cultural a Balears, especialment dels
joves creadors i creadores; dos, la modernització  dels
equipaments; tres, el foment de la transversalitat de la cultura
com a una eina d’intervenció social per fer front als grans
reptes de la nostra societat; quatre, fomentar la cultura com a
cohesionador de la nostra societat i dur a terme estratègies
per a la inclusió de la cultura en tots els col·lectius i
sensibilitats possibles i també oferir espais i projectes.

Dins d’aquest esquema la delegació de la Presidència per
a la Cultura es dedica a la generació de polítiques transversals,
al disseny d’iniciatives per millorar el sector cultural a
Balears, a liderar la implantació del Pla de Cultura i el Pla de
Patrimoni de les Illes Balears i a donar suport als equipaments
culturals que depenen completa o parcialment del Govern de
les Illes Balears.

Aquestes funcions són cabdals dins la delegació i se sumen
a la feina incansable que fan altres ens, com l’Institut d’Estudis
Baleàrics, l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i
l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears. 

Entre totes les atribucions que corresponen a la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat la delegació
s’encarrega de la difusió i foment de la cultura; la promoció
de la cultura balear a l’exterior; la cultura popular; la gestió o
coordinació amb altres institucions de biblioteques, museus,
arxius i equipaments culturals; iniciatives de patrimoni
històric i patrimoni cultural; la gestió del Registre de la
Propietat Intel·lectual; la gestió del protectorat de les
fundacions de caràcter cultural; la gestió del Registre de béns
d’interès cultural i del Catàleg general del patrimoni històric
de les Illes Balears; la gestió del Centre de Publicacions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; i la gestió de l’Arxiu
General de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Ni més ni pus. 

Deia que el foment de la transversalitat de la cultura és una
de les grans línies estratègiques de la conselleria de la que
form part, és per això que en aquesta legislatura Cultura,
Igualtat i Presidència s’han agrupat, són tots ells àmbits
transversals en els quals per assolir els objectius més
ambiciosos es necessita fer xarxa entre les diferents
conselleries, ens, institucions de l’arxipèlag, agents culturals
i la societat.  

La possibilitat d’impregnar altres àrees de govern està
plena de potencialitats que ens ajuden a redreçar alguns dels
reptes que tenim a nivell cultural. Un dels reptes, per exemple,
és que les institucions culturals no siguin unidireccionals,
oferir només propostes culturals sense tenir en compte un
públic cada vegada més format, més fragmentat i amb gustos
més diversos és estar fora de la realitat. Necessitam
evolucionar les nostres polítiques i orientar-les cap a generar
demanda i no tant a oferir només productes culturals  en un
mercat cada vegada més heterodox. No es tracta de fer
competències a creadors i a indústries culturals locals sinó fer
de plataforma, de facilitadors, perquè el talent i ingeni dels
agents culturals a Balears puguin arribar més lluny i sobretot

perquè els joves creadors i creadores, que són el futur, puguin
florir.

I perquè vegin que no només és teoria, vull il·lustrar amb
exemples de polítiques culturals transversals que ja estan en
marxa des de la delegació de la Presidència per a la Cultural.
Per una banda tenim el projecte MAP teatre, un projecte pilot
propi iniciat des de la delegació i que hem desenvolupat
coordinament amb la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca per implantar les arts escèniques i audiovisuals a les
aules. En aquest primer curs d’aplicació els alumnes de deu
centres d’educació secundària estan aprenent a transmetre
pensaments, emocions, vivències, idees i conceptes
mitjançant el coneixement de l’ús i l’ús de diferents tècniques
i habilitats pròpies de les arts escèniques, com ara la
dramatització, l’expressió del cos i el fet musical. Ho fan no
només amb el teatre de la forma més clàssica sinó també amb
l’ús de les noves tecnologies audiovisuals, acord amb els
temps que vivim.

Què volem aconseguir amb projectes com aquest? Volem
aconseguir donar a conèixer les arts escèniques i audiovisuals
entre els ciutadans més joves, que seran el públic majoritari
del futur. El disseny d’aquest projecte té l’objectiu de crear
nous lectors, nous espectadors de cinema, teatre i dansa; nous
públics interessats en la cultura, no només com a consumidors
sinó tal vegada també com a creadors. 

Així és com potenciam al màxim els valors de la cultura
com a eina d’intervenció social, des de polítiques i programes
que serveixen per desenvolupar la creativitat, la sensibilitat
artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit
emprenedor, la confiança en un mateix, el sentit crític i
l’empatia vers l’altre, l’empatia és imprescindible per a una
convivència harmònica i pacífica que eviti comportaments
agressius, abusius, incívics i intolerants.

El segon exemple que vull compartir amb vostès és el dels
cursos de drama teràpia o teatre teràpia que, juntament amb
l’Institut Balear de la Dona, impartim a més de 30 dones
víctimes de violència masclista. Aquí la cultura ens serveix
com a un instrument de reparació emocional, un suport per a
les víctimes en la reconstrucció de la seva autoestima i del seu
projecte vital. En aquest sentit, ja tenim pensat un tercer
projecte per desenvolupar en l’àrea de salut mental.

Actualitzar les nostres polítiques culturals i marcar
objectius ambiciosos respecte a les noves necessitats de la
societat i del sector cultural no vol dir deixar enrere allò que
funciona i dur temps formant part de la cultura de les Illes
Balears. En aquest sentit s’emmarca també el programa Viu la
cultura, que enguany celebra el vintè aniversari i que tenc la
intenció de potenciar i fer visible amb una jornada d’activitats
al carrer a l’abast de tota la ciutadania. És un reconeixement a
una labor ingent, en certa forma invisible, que compta amb
molts de recursos per part de la delegació.

Tots són necessaris per arribar aquest any 2020 a gairebé
90.000 alumnes escolars de totes les illes. Hem rebut 824
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sol·licituds per un total de 218 activitats, més de la meitat són
de gestió pròpia.

Viu la Cultura em permet entrar en una de les línies
bàsiques de les quals parlava abans, la millora del sector
cultural que passa entre altres mesures que té engegades la
conselleria per lluitar contra la precarietat laboral de les
persones treballadores de la cultura.

Per la meva feina com a actriu sé que és molt difícil viure
de la cultura i conec la inestabilitat que sofreixen els creadors.
Les nostres propostes transversals estan encaminades també
a la creació d’ocupació i dinamització dels participants de la
cultura, el projecte MAP Teatre ha donat feina a llicenciats en
art dramàtic els quals haurien de poder optar amb els seus
estudis a un cos específic a l’administració. 

D’altra banda, pràcticament la totalitat del pressupost de
Viu la Cultura, que hem volgut incrementar enguany, es destina
als creadors, a combatre la precarietat, a generar ocupació, a
invertir en el futur de la cultura.

Millorar el sector cultural a Balears passa inevitablement
per complir el Pla de cultura i també el Pla de patrimoni, els
avanç que a to ts  dos hi ha mesures completes i d’altres en
desenvolupament o llestes per a la seva posada en marxa, com,
per exemple, treure la primera línia de subvencions per
promoure la mobilitat entre illes i la projecció exterior de
projectes de patrimoni immaterial o haver ofert places en
pràctiques als alumnes de la UIB als museus, arxius,
biblioteques gestionats per la CAIB.

El Pla de cultura es va aprovar des de la Conselleria de
Cultura a la passada legislatura, però permeti’m recordar que,
a més de plantejar el seu compliment en un termini de deu
anys, és un pla que implica totes les administracions i
requereix el seu treball i esforç en matèria cultural. Ja hem
convocat per a aquest mes el Consell Assessor de la Cultura
i en dates també pròximes farem el mateix amb el Consell de
Cultura Popular.

Els plans de cultura i patrimoni em serveixen per explicar
una altra atribució clau en la Delegació de Cultura com a
mediadors i cohesionadors de l’arxipèlag. Tenim la missió de
vetllar per una identitat, que la cultura es converteixi en una
eina poderosa, i des de Cultura ens dedicam a la promoció
exterior en col·laboració estreta amb l’Institut d’Estudis
Baleàrics.

D’altra banda, la feina que durant dècades ha fet
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és d’un valor
incalculable, és un dels millors exemples d’identitat
compartida per les quatre illes del nostre arxipèlag en el qual
ens emmirallem en la Delegació de Cultura per cercar noves
oportunitats per crear i enfortir aquells llaços de sentiment de
pertinença de tots els balears.

Una altra atribució de la delegació és tenir cura i donar
suport a la cultura popular, en els escassos sis mesos de
govern hem desplegat la Llei de cultura popular amb una línia

de subvencions destinades a la mobilitat a l’àmbit de cultura
popular.

També hi ha una feina més silenciosa, però imprescindible
que és la de generar sinèrgies amb organismes, entitats,
institucions de totes les illes. Ens hem reunit en aquests
mesos per establir contacte, escoltar i atendre les seves
necessitats des del suport a la candidatura de Menorca
Talaiòtica a la participació al Museu de la Mar a Eivissa o la
nostra feina perquè Formentera tengui un museu propi.

Són només uns exemples d’un treball per exercir aquesta
interlocució que desemboqui en polítiques compartides que
reverteixin en els ciutadans, les fem amb les altres illes i
també amb el Govern central al qual requerim necessitats,
algunes d’elles ja ateses, sobre els centres que gestionem amb
titularitat estatal o fins i tot sobre aquells que gestionen els
consells, però que requereixen de la nostra interlocució.

Vull continuar la meva intervenció parlant-los dels
equipaments culturals que estan a càrrec de la delegació. La
Delegació de la Presidència per a la Cultura, com els he dit, té
unes competències molt definides i de forma efectiva
s’encarrega de determinats arxius, biblioteques i museus de la
comunitat. Són centres patrimonials i culturals de referència
tant pel patrimoni que conserven com pel paper social que
exerceixen, per a mi el seu manteniment, cura i modernització
són absolutament prioritaris.

Es tracta de sis centres, tres dels quals adscrits
directament a la delegació: l’Arxiu del Regne de Mallorca, la
Biblioteca Pública de Palma i el Museu Arqueològic d’Eivissa
i Formentera, i tres tenen traspassada la gestió als consells
insulars, el seu personal depèn del Govern, el Museu de
Menorca, la Biblioteca i Arxiu de Maó i el Museu de
Mallorca, amb els quals tenim una viva col·laboració. És per
això que en aquests mesos hem treballat intensament amb els
tècnics per recollir necessitats i planificar la seva resolució.
A més, hem visitat el ministre de Cultura i hem iniciat
gestions perquè com a titulars dels edificis atenguin les
necessitats i reformes d’alguns dels espais de les Illes.

Un dels objectius que ens marcam per a aquesta legislatura
és dotar els nostres centres, arxius, biblioteques i museus del
personal tècnic qualificat, mitjançant la cobertura de les
places vacants a les properes ofertes públiques d’ocupació i
oposicions. Entenem que la feina que fan els centres i els
serveis que ofereixen a la ciutadania només es pot garantir
amb bons professionals i amb plantilles estables.

També, per millorar la gestió en coordinació amb l’EBAP
hem aprovat per a enguany cinc cursos específics per a tècnics
d’arxius, biblioteques i museus dels que, a més, se’n
beneficiaran treballadors públics de totes les administracions.

A més a més fem millores en els equipaments com
l’ampliació del recorregut museïtzat del jaciment del Puig des
Molins a Eivissa o l’adquisició d’un vehicle per facilitar la
recollida de materials arqueològics a Eivissa i Formentera.
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Pel que fa al Museu de Formentera aquest any se’n
redactarà el pla director i avançarem en les tasques de creació
en estreta col·laboració amb el Consell de Formentera.

Com vostès saben, el Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera és un centre de conservació, investigació i
divulgació especialitzat en arqueologia púnica que compta amb
dues seus: la de Dalt Vila i la del Puig des Molins, que
exerceix les seves funcions amb gran repercussió científica i
té una programació pensada per arribar a tots els sectors de la
societat.

Des del mes d’agost hem fet feina intensament per facilitar
la inversió que necessita el centre i poder obrir la seva seu de
Dalt Vila tancada des de fa deu anys. Hem fet totes les
gestions necessàries i estam pendents que el Govern central
liciti les obres.

Paral·lament treballam en l’ampliació de la zona
museïtzada i en la preparació del X Congrés Internacional
d’Arqueologia Púnica i Fenícia que es durà a terme a l’any
2022 i que convertirà Eivissa i el seu museu en la capital de
l’arqueologia a la Mediterrània per uns dies.

La Biblioteca Pública de Can Sales és un centre
emblemàtic que conjuga la rellevància que té com a biblioteca
de titularitat estatal i del fons antic que custodia amb la missió
que exerceix plenament de biblioteca de referència de l’illa.
La biblioteca és coneguda per tota la societat pel paper
imprescindible que juga en la cultura de Mallorca i per això
treballam a millorar les seves instal·lacions i espai i a facilitar
eines per a la seva gestió.

Des de la delegació hem destinat una partida extra de
25.000 euros per a la compra de llibres, per ampliar el seu
fons i que les seves necessitats, que són les dels usuaris,
estiguin cobertes. A més, ja hem proposat al Ministeri de
Cultura que Can Sales aculli a l’any 22 el XXII Congrés
Nacional de Biblioteques, on acudeixen més de 400
professionals en la matèria.

De totes les mesures projectades per a Can Sales, la més
important té a veure amb la seva modernització i es farà
enguany, la instal·lació de la identificació per radiofreqüència.
Aquest és un sistema d’autopréstec que permetrà als usuaris
localitzar i treure amb el telèfon mòbil el llibre que hagin
reservat prèviament, agilitem així el control del fons i dels
préstecs i aportem importants facilitats tant al personal com
als usuaris. Si no han estat recentment a la biblioteca, els
convit que recorrin les seves sales i consultin la seva
programació, que vetlla especialment pel foment de la lectura
a través de cursos, tallers i activitats al servei de l’usuari de les
que ja tenim molt d’esment.

L’Arxiu del Regne de Mallorca és la institució responsable
de la custòdia, conservació i difusió dels arxius històrics més
rellevants de l’illa. És una institució de referència a l’Estat i
vull anunciar que planificam inversions informàtiques per fer
possible la consulta del catàleg i del fons a través d’internet.
Es tracta d’una altra mesura encaminada a la modernització

dels nostres centres i a la seva posada en valor i a la concepció
de les infraestructures com un bé social i patrimonial.

Crec necessari treure partit del potencial de l’Arxiu del
Regne de Mallorca, per això tenim en marxa més projectes
encara, dos dels quals expositius. Per una banda, ja hem
sol·licitat formalment a la Biblioteca Nacional de París  el
préstec de l’Atles Català de Jafudà Cresques, per organitzar
una exposició entorn d’aquesta peça capital de la cartografia
del segle XIV. Per altra banda, celebram els 500 anys de les
germanies, amb una exposició ambiciosa sorgida directament
de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de l’Arxiu
Regne, perquè crec fermament en el paper actiu dels centres.
Ja hem fet contactes amb institucions d’altres comunitats
autònomes per comptar amb la seva col·laboració i la resposta
ha estat molt positiva.

Com a prova de la concepció dels centres com un corpus
comú, hem programat 7 activitats per a la ciutadania amb
motiu del Dia de les Illes Balears. Com ja saben i complint
amb el Pla de cultura, hem posat en marxa el servei de
finestreta única a Can Oleo, la casa de cultura del Govern
compartida per l’IEB i per l’ICIB. Volem que Can Oleo sigui
un espai obert a la ciutadania i per això aviat començarem a
oferir activitats per a un públic familiar els dissabtes de matí.
Aquestes activitats es complementaran amb d’altres que
coordinament establirem amb l’IEB.

Esper haver il·lustrat abastament la feina i les línies
estratègiques d’aquesta delegació que fa feina intensament per
fer visible i potenciar la cultura d’aquest arxipèlag. Jo som
només una facilitadora de la cultura, al cap davant d’un equip
que treballa diàriament per materialitzar polítiques que
reverteixin en la societat. Com a membre del món de la
cultura, crec fermament que no hi ha futur sense cultura
sostenible, neta i democràtica.

Moltes gràcies per la seva atenció, concloc aquí la meva
intervenció i qued a la seva disposició per a les preguntes que
estimin oportunes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. La Sra. Solivellas i Rotger pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades, o
bé contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada la Sra. Riera, per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom senyores i
senyors diputats. Sra. Solivellas, benvinguda a aquesta
Comissió d’Assumptes Institucionals, a vostè i al seu equip
d’assessors. Nosaltres, el Partit Popular, li vàrem demanar la
compareixença el mes de setembre de l’any passat, tenint en
compte que vostè ve obligada per la llei, i han passat ja cinc
mesos, això essent obligatori, no sé quants de mesos haurien
d’haver passat perquè vengués vostè de forma voluntària a
explicar el seu projecte, costa creure que una persona que és
actriu, que es dedica a l’escena, li costi tant sortir aquí en el
Parlament, realment deu ser la compareixença que hi ha hagut
millor preparada de la història.

En tot cas, ve vostè obligada pel PP i no comença realment
amb l’actitud pròpia de transparència i bon govern que li
exigeix la llei, perquè vostè ve perquè el PP ho ha demanat i
perquè hi ha una Llei de transparència i  bon govern que
l’obliga a vostè i a la consellera que li va donar la confiança.
En tot cas, nosaltres li farem les qüestions i les preguntes que
li volíem fer fa cinc mesos i les que han anat sortint durant
aquest temps.

En primer lloc, li he de dir  que li vàrem demanar la
compareixença pel qüestionament que li havia fet el mateix
sector cultura, que va destacar la seva falta d’experiència en
gestió, imprescindible varen dir, per prendre decisions en una
àrea que és la que correspon als polítics, els tècnics han de fer
la seva feina i els polítics la seva, i voldríem saber per què
creu vostè que li varen fer aquest qüestionament.

En segon lloc, volíem saber si considera que el seu càrrec
de direcció general és correcte i no necessitaria una direcció
específica de Cultura, com hi havia abans, en lloc de tant
d’organisme es podria haver agrupat la direcció general en una
conselleria, amb els recursos per a una consellera. Tengui en
compte que el sector ha dit que això era una davallada de
categoria i que llevava visibilitat al sector. Voldríem saber si
hi està d’acord o no.

La política de col·locacions va ser la primera actuació al
front de la Delegació de Cultura, la primera decisió que vostè
va prendre el mes de setembre va ser cessar el director de
l’Institut d’Indústries Culturals, el Sr. Jaume Reus, en el
mateix mes de setembre com li dic i va ser la primera actuació
que vàrem conèixer de vostè. El Sr. Reus va denunciar les
seves males formes -això va dir ell-, la seva manera
d’acomiadar-lo i la seva actitud arrogant. Voldríem saber què
pensa d’aquestes paraules i per què creu que el Sr. Reus pensa
això de vostè.

Arran d’aquest acomiadament, havia de nomenar
evidentment una altra persona al front de l’ICIB i vostè el que
va fer va ser modificar les bases, la qual cosa va resultar un
escàndol mediàtic. Vostè va llevar el nivell de català, el
requisit que hi havia a un lloc com és l’Institut d’Indústries
Culturals, i després va haver de recular per mor de la pressió
mediàtica, dels seus mateixos socis de MÉS per Mallorca, que
fins ara havien tengut la Conselleria de Cultura, i va passar a un

requisit, més baix del que hi havia, però posant un requisit, que
era el nivell B2. Voldríem saber per què hi va haver tota
aquesta actuació, la llevada del requisit, la posada d’un requisit
més baix. Per què el nomenament d’aquesta gestora nova, la
Sra. Llambies, que vostè va dir que seria un nou impuls a
l’ICIB, si realment és que ella té aquest nivell B2. 

Voldríem saber quin nivell de català té vostè i quin nivell
té o exigeix vostè als seus col·laboradors. Ho dic perquè la
Sra. Costa va dir que per estimar la cultura, s’havia de conèixer
la llengua pròpia i voldríem saber quin nivell poden acreditar,
igual que exigeixen als funcionaris de l’administració
autonòmica.

Miri, en aquest temps nosaltres hem escoltat les
entrevistes que ha fet vostè en els mitjans de comunicació,
perquè aquí no havia vengut encara, però sí ha fet diferents
entrevistes. Una d’elles, de les primeres a IB3, quan va sortir
la polèmica de què semblava que vostè estava amagada, i vostè
va dir que venia no a fer gestió, que venia a fer política a la
cultura, que la gestió ja la feien els tècnics, que per això hi
havia un departament tècnic. Voldríem saber què significa fer
política a la cultura, perquè la Sra. Costa, la seva cap, va dir
que la política no s’havia de fer dins la cultura, que la cultura
s’havia de despolititzar. Per tant, voldríem saber en què
consisteix per a vostè aquest “fer política” que fa al cap davant
de la Delegació de la Direcció General de Cultura.

En matèria d’equipaments, en aquell moment vostè va dir
que estaven bé, que no en necessitaven més. No sé si es
reafirma en aquestes paraules, només s’havien de dotar, però
que estaven bé. Segueix pensant el mateix, si és així per què es
fa una Caixa de Música, per què es fa un Centre Catany, o
rectifica aquelles declaracions. I si considera que la Caixa de
Música es correcte que es faci a càrrec de l’ecotaxa, aquell
impost de sostenibilitat mediambiental, i quin objectiu de
l’ecotaxa es compleix amb aquestes actuacions de la Caixa de
Música.

Ha parlat de Can Sales, vostè té la competència en matèria
de recursos. Voldríem saber quines millores s’han fet en
recursos, capítol 1, sap que hi ha un mandat parlamentari, si no
ho sap jo li dic, de la passada legislatura, de què es millorassin
els temes de personal i els horaris. Quines millores concretes
ha fet vostè en aquests cinc mesos.

Com es troba el Museu de Muro, si ha tengut temps de
visitar-lo?

I de l’Arxiu de Mallorca, també la competència de personal
és seva, quines millores concretes ha fet en recursos i en
personal?

Ha parlat vostè del Pla de cultura, va dir en aquell moment
que hi havia molta feina aprofitable, de quan hi havia les
conselleres nacionalistes, què ha aprofitat en concret i què ha
canviat, voldríem saber des del Partit Popular, perquè no tenim
constància de què hagin fet actuacions durant aquests mesos.
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En el Pla de patrimoni també ens ha donat dues pinzellades
del que ha de fer, voldríem saber què és el que ha fet en
concret ja en aquests cinc mesos.

Un tema del qual no ha parlat, o almanco a nosaltres se’ns
ha passat, si ha fet qualque observació en relació als joves que
es preparen. Miri, vostè va manifestar que els joves que tenien
talent no havien d’estudiar aquí, havia de sortir a fora a
estudiar, però no a fora a Madrid o a Barcelona, més enfora,
varen ser les seves paraules literals, que el talent s’havia
d’exportar a estudiar a fora. Continua pensant això? Per què ho
va dir? Si és que considera que aquí no es poden formar amb
qualitat en matèria cultural, si ho continua pensant i on han
d’anar a estudiar, aquest a fora a què es referia vostè.

En temes de producció en aquell moment vostè va dir al
principi que canviaria els mecanismes perquè els productors,
li ho dic literalment, “no produeixin perquè sí, per gastar
doblers”, com si tudassin doblers. Nosaltres voldríem saber
quins canvis ha fet, perquè vostè va dir que havien d’invertir a
difondre l’obra, no a produir per produir.

També voldríem saber..., parlam de què vostè compareix
per la Llei de bon govern, que exigeix uns requisits de
transparència, per què vostè no ha aplicat aquesta
transparència, no només a la compareixença sinó a la
documentació que li hem demanat; és a dir, en cinc mesos li
hem demanat informes, documents, expedients, i vostè no ha
tramès cap de la documentació que el Partit Popular li ha
demanat. Per tant, bloqueja l’actuació de control que hem de
fer al Govern i a vostè, i deixa en mal lloc la seva consellera,
la Sra. Costa. No ha tramès cap documentació sobre
iniciatives fetes en projecció exterior a arts visuals, ni en
literatura, ni en arts escèniques, ni en música, ni en estudis
locals, ni en audiovisuals; no ha tramès cap documentació en
matèria d’ajudes, voldríem saber per què no ens ha tramès cap
documentació; ni de les quanties que s’han donat a fires o a
festivals.

Nosaltres suposam que si el que vostè vol fer és de
política i no de gestora cultural és aquí on haurà de prendre les
decisions, ens ho explicarà, a l’hora de decidir quines
subvencions, quines inversions es fan i quines ajudes es donen.
Per tant, voldríem saber si és això i si ens ha duit avui la
documentació, i, si no, per què aquest retard i quan ens la
trametrà.

En concret, li demanaré per les ajudes, crec que és
important parlar d’una polèmica que hi ha hagut aquests
mesos, com són les ajudes que s’han donat amb una
intencionalitat política, per exemple a festivals on s’ha enaltit
la figura de Valtònyc, un fugit de la justícia; als presos catalans
condemnats per sedició; un festival on s’ha cremat al bandera
d’Espanya, tot això amb la subvenció seva i amb el seu logotip
de cultura. Està d’acord o no amb aquesta subvenció? Ha fet
qualque mecanisme per comprovar si és correcte o no? Ha
pres qualque mecanisme de control perquè no torni a passar
això, sí o no? Ho voldríem saber en aquests cinc mesos.

També amb quins criteris va atorgar vostè la subvenció de
l’IEB, Institut d’Estudis Balears, al còmic On és l’Estela?, que
ara és als jutjats, sap vostè que hi ha una denúncia per part de
quatre sindicats policials perquè s’han humiliat les forces de
seguretat a un còmic que està subvencionat per vostè. Què en
pensa? Està d’acord, sí o no, amb aquesta subvenció? Pensa
depurar responsabilitats, sí o no?, perquè s’investiga pel penal,
i si hi ha qualque condemna, a part d’haver-hi, evidentment, una
responsabilitat política, hi haurà un ús de cabals públics en
actuacions ja no il·lícites sinó il·legals, realment. Pensa
depurar responsabilitats si hi ha una malversació de cabals?

També li hem demanat informació per les línies de
subvenció de l’ICIB, si hi havia hagut qualque canvi. Hi havia
les de mobilitat i producció, ja quan vostè va entrar, que són
les mateixes que ha anomenat, voldríem saber si ha fet qualque
canvi i per què no ens ha tramès tampoc la documentació de
cap d’aquestes ajudes que li han demanat.

Si la nova gerent venia a donar un impuls i per això
cessaren el Sr. Reus, volem saber què ha fet també aquesta
nova gerent.

Si ha reunit ja el consell de direcció de l’ICIB, l’ha reunit
vostè? Ha assistit al consell de direcció de l’ICIB? Quantes
vegades? Ha modificat el Pla d’actuació del 2019 de l’ICIB?
Ha aprovat el Pla d’actuació de l’ICIB de l’any 2020? 

Ha desplegat la Llei de mecenatge cultural? Sap que es va
modificar a la Llei de pressuposts, quins canvis ha suposat?
Quins canvis suposarà dins enguany?, perquè es va aprovar en
els pressuposts de 2020, per tant ha de tenir una repercussió
pressupostària en aquesta anualitat.

També li vàrem demanar documentació sobre els museus,
les estadístiques de museus; tampoc no les ha trameses,
voldríem saber per què no les ha remès. Els ha anat a veure
tots? No ens consta que hagi anat a Menorca, voldríem saber
si és així perquè no consta a la seva pàgina web, o no hi ha
transparència de cap viatge a Menorca.

I en concret de Menorca, per exemple, què ha fet per
impulsar la candidatura de Menorca Talaiòtica, perquè la Sra.
Costa va dir que s’havia de fer feina amb el Consell de
Menorca no només amb una aportació econòmica sinó amb un
impuls polític. Ha anat vostè a Madrid a demanar per la
Reserva de la Biosfera a Menorca; ha dit que s’ha reunit amb
un ministre, amb quin ministre s’ha reunit?, perquè hi ha hagut
diferents ministres i exministres durant aquest temps. I si s’hi
ha reunit en persona i quines qüestions varen tractar.

I, en principi, com que m’ho diu el president i crec que li
he fet suficients preguntes per complementar detalls que vostè
no ha aprofundit en la seva primera intervenció, li agrairé que
em doni resposta exhaustiva i continuaré a la segona part.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. No sé si queden preguntes per fer,
després de totes les desenvolupades pel Partit Popular.

Així mateix, igualment gràcies, Sra. Solivellas, per
comparèixer en seu parlamentària. Aquesta compareixença ja
fa prop de cinc mesos que es va sol·licitar, i un dels motius
era la idoneïtat per ocupar aquest càrrec: des d’Unidas
Podemos no hi tenim res a dir.

L’altre era el projecte que pensava desenvolupar, si bé és
cert que fa mesos que la consellera Pilar Costa ja va
comparèixer en aquesta comissió per retre comptes d’aquelles
actuacions que es durien a terme des de la conselleria, i on
també va exposar aquelles polítiques referides a la delegació
de Presidència de Cultura. Així i tot, voldria aprofitar
l’oportunitat d’aquesta compareixença per conèixer amb més
profunditat la tasca que desenvolupen.

Un tema que m’agradaria demanar-li, i perquè ens importa
molt com a grup, és el referent a les indústries culturals,
entenc que no és una competència o gestió directa de la
delegació, però crec que hi té relació. Nosaltres pensam que
les indústries culturals són un sector que necessita el suport
total, no sols als artistes i als creadors, que són els que ho fan
possible, sinó també a les indústries, que juguen un paper
important com l’aposta per un desenvolupament territorial
innovador. A més, és un sector estratègic, perquè la creativitat
i la cultura signifiquen desenvolupar-se com a societat i
perquè darrere de la indústria cultural hi ha una activitat
econòmica important que cal continuar donant-hi suport. A
més comptam amb un talent més que demostrat en aquest
àmbit.

Així mateix s’ha de reconèixer aquí, Sra. Solivellas, la
feina que s’ha fet per mantenir les línies d’activitat de l’ICIB
actives durant aquest període d’interinitat, mentre es feia la
convocatòria per la nova direcció. És per això que m’agradaria
demanar-li a partir d’ara quines són les següents passes o
accions en aquest àmbit. 

D’altra banda, tenim coneixement que hi ha moltes obres
que són propietat del Govern, que ha adquirit o  bé els han
cedit, i en aquest sentit ens agradaria saber si tenen prevista
alguna acció per posar en valor aquesta col·lecció d’art.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días a todos. En primer lugar quiero agradecer y dar la
bienvenida a la delegada de Cultura y al equipo de la
Conselleria de Presidencia que le acompaña.

En cuanto a su idoneidad para el cargo que desempeña, he
entendido como mérito y capacidad, una vez que tuvimos
conocimiento de su currículum y su experiencia profesional,
mi grupo parlamentario no tiene ninguna intención de
cuestionar su idoneidad, su capacidad, que considero que está
completamente justificada y acreditada, si bien en un inicio
nos sorprendió negativamente que el área de cultura se
incluyera en la Conselleria de Presidencia en el nuevo
organigrama del Govern y que desapareciera una conselleria
propia de Cultura, o que no estuviera ligada a la competencia
de Educación, como ha sido lo habitual, algo que también fue
muy cuestionado por el sector de la cultura y el sector
audiovisual.

Sus explicaciones hoy en esta comisión han disipado
bastante nuestras dudas, dado que por lo que nos ha explicado
y lo que nos explicó también la consellera en esta comisión
creo que han primado la transversalidad de la cultura a la
materia en concreto del área de cultura. Por tanto, creemos
que ha sido un acierto, si bien consideramos que la cultura es
una de las políticas más importantes de un gobierno, y en eso
pues Ciudadanos se suma, sí consideramos que está bien
enfocada esa transversalidad desde la Conselleria de
Presidencia, si bien nos preocupa que... o nos gustaría que
pusieran los cauces para evitar las duplicidades que pueda
haber por los consejos insulares y nos gustaría que ahondase
más, aunque lo ha explicado brevemente, son los trabajos de
coordinación que llevan a cabo los consejos insulares, que son
los que tienen traspasadas la mayoría de las competencias de
cultura.

También nos han parecido positivas estas sinergias de las
que hablaba usted, delegada, en cuanto a tener sinergias con
otras áreas del Gobierno, con otras instituciones y organismos
de todas las islas para hacer políticas compartidas que
reviertan en los ciudadanos de las Islas Baleares.

Como ya trasladé a la consellera de Presidencia en su
comparecencia a principios de legislatura, creemos y estamos
de acuerdo en que políticas transversales como la igualdad, la
cultura, la defensa de los derechos LGTBI, la defensa de la
mujer estén en el organigrama de la Conselleria de
Presidencia, eso sí, consideramos que, por eso mismo, por ser
políticas transversales, no deben nunca politizarse
ideológicamente y con esta consideración me comprometí a
que nuestro grupo parlamentario haría una oposición
constructiva y responsable a las políticas de esta conselleria.

Entrando ya en su programa de acción de gobierno, decirle
que nos ha faltado que desarrollara varios puntos que están
incluidos en los Acuerdos de Bellver, unos puntos que ya
trasladé a la consellera que nos parecían muy pocos,
solamente siete puntos para cultura, que consideramos que era
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muy poco lo que este gobierno dedicaba o priorizaba de la
cultura, pero hoy nos ha faltado que nos desarrollara puntos
como los de la Ley de mecenazgo cultural, para dar apoyo a
los creadores; o también le pediría que nos explicase qué
medidas ha puesto en marcha para reclamar al Estado la bajada
del IVA cultural.

También..., bueno, la pregunta de los consejos ya se la he
hecho, es decir, qué relación tiene con los consejos, si hay
una coordinación para evitar duplicidades y si le parece que
esto hace necesaria o superflua esta delegación.

También nos gustaría..., hablaba de la proyección exterior
de nuestra cultura al mundo y me gustaría que especificase en
su respuesta a mi intervención a qué tipo de historia o cultura
se refiere, a la proyección de la producción actual o de la
histórica, nos gustaría que nos lo matizara.

No vemos tampoco ninguna preparación futura e inmediata
en cuanto que creen ustedes que la cultura no enfrenta el... yo
creo el inmediato futuro de cambios dados en las nuevas
generaciones o en las preocupaciones de las nuevas
generaciones y los cambios sociales por la revolución
tecnológica, si esto lo tiene en cuenta en todos los proyectos
y programas que está llevando a cabo desde la Delegación de
Cultura.

También me quería sumar a la preocupación del Grupo
Parlamentario Popular ante las subvenciones que se han
otorgado desde el Instituto de Estudios Baleàrics como por
ejemplo la subvención otorgada para la organización del
Festival MUR en Felanitx donde, bueno, la cabeza de cartel era
un fugado de la justicia como Valtonyc y se llegó a quemar
una bandera española en el escenario. Mi grupo parlamentario
solicitó conocer el expediente y el proyecto al cual ustedes
desde el Instituto t Estudios Baleàrics se otorgó esa... esa
subvención, si en ese proyecto se especificaba el cartel de
este festival, si por tanto era conocedor el Instituto de Estudis
Baleàrics que la cabeza de cartel iba a ser pues un fugado
como el Sr. Valtonyc y bueno, se me ha denegado el envío de
este proyecto, se me ha contestado cinco meses después de la
sol·lcitud de esta pregunta, que la registré en el mes de
agosto, o julio, y no hemos tenido conocimiento hasta finales
de diciembre.

Entonces, pues anunciarle que me voy a personar, como
me indicaron, en la sede del Institut d’Estudis Baleàrics para
conocer el expediente de esta subvención.

Nos parece que las subvenciones siempre tienen que estar
fuera de cualquier ideología, que esto es lo que siempre la
consellera, la Sra. Costa, pues me ha contestado cuando le he
puesto en cuestión que se otorgue con dinero público, se dé
dinero público para subvencionar claramente a entidades de
sesgo... nacionalista excluyente y, por tanto, con las que
nosotros no podemos estar de acuerdo.

 En cuanto..., bueno, le quería reiterar que nos tendrá 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 apoyamos 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 y velaremos para que desde su... desde la
conselleria y desde su delegación se fomente la cultura lo más
plural e integradora y equilibrada posible.

He echado en falta también en su exposición, cuando
hablaba de proyección exterior, algo que consideramos
prioritario para Ciudadanos que es la emigración balear. Como
digo, le reitero que he echado en falta una mención desde su
delegación, ya que tiene competencias, creo que podrían
establecer esas sinergias y que en esa proyección exterior de
la cultura balear se tuviera en cuenta a las casas baleares que
están en el exterior y creo que deberían..., pues que se
promocione la historia de la inmigración balear, también es
una solicitud que le transmito desde aquí.

Y nada más, delegada, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Solivellas, vull agrair-li
que hagi comparegut, que després de mig any d’haver
començat la legislatura, crec que és el temps oportú per poder
venir, per poder parlar tranquil·lament de tots aquells
objectius fixats, d’aquest pla de feina que entenc que és prou
ambiciós i que, per ventura, fins i tot baldament hi dedicàssim
el doble de temps, encara no seríem a temps de treure tot el
suc de totes aquelles qüestions que estan damunt la taula i que
s’hi està fent feina a dia d’avui.

Abans, la Sra. Riera del Partit Popular qüestionava que al
principi el seu perfil no fos un perfil de gestió. Jo li vull dir
que estic molt content que el seu perfil no sigui un perfil de
gestió perquè una cosa és una cosa i l’altra és l’altra i els
tècnics han de fer de tècnics i els polítics han de fer de
polítics. D’altra banda, seria molt mal de fer trobar un perfil
i especialment en una àrea tan complexa com la que du vostè,
que tengués carreres com Dret, com Filologia Catalana,
Filologia Clàssica, Història de l’Art, Història..., és a dir que
són moltes les disciplines i per tant, jo valor molt
positivament que precisament vostè vengui del món que ve, i
que sigui actriu, perquè això vol dir un coneixement immediat
de la realitat que ara li toca gestionar, gestió que amb un bon
equip evidentment es pot fer de manera correcta com entenem
que s’està fent.

Sí que em crida l’atenció que molts dels grups que feien
bandera d’això de la duplicitat de les competències, etc.,
precisament fossin els que criticassin més que no es fes una
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conselleria de Cultura, sinó que fos una secretaria
autonòmica, de Cultura entenent que hem de fer un exercici
escrupolòs de veure quna administració té les competències
i tenir molt clar cada administració exactament amb què és
competent.

Evidentment aquí hi ha un paper fonamental que són els
que juguen els consells insulars i això evidentment també
imposa un esforç importantíssim de coordinació amb els
diferents consells, que em costa que hi és. Però també i en
aquest sentit de cenyir-nos al que és competència estricta del
Govern d’aquesta comunitat que és sobretot la promoció
exterior tant de la nostra cultura com de la nostra llengua o a
través tant de l’institut d’Estudis Baleàrics com la participació
al Ramon Llull, que això moltes vegades són qüestions, i ara
ho hem vist, he trobat que la Sra. Guasp avui ha estat molt
suau, es coneix que això de ser d’extrem centre, com li va dir
el Sr. (...) l’ha com a calmada i ha utilitzat uns termes... no ha
utilitzat allò de la imposición catalanista, quan ens dedicam
a treure subvencions per promocionar la nostra llengua, que no
és una imposició, crec que és un dret que tenim els ciutadans
d’aquestes illes que ens puguem expressar, i expressar en el
sentit més ample de la paraula, és a dir, no només de parlar
sinó també de crear amb la nostra llengua. Veiem exemples
com ens ha passat en aquesta comunitat autònoma quan fa crec
que eren dos, tres anys vàrem celebrar l’any Ramon Llull i
l’any Ramon Llull, l’Institut Cervantes curiosament en aquell
mateix any celebrava l’any Cervantes, on varen tenir un
pressupost espectacular i on nosaltres d’aquest mateix institut
no vàrem veure ni un chavo, no?, ni un cèntim.

Però bé, és una cosa que els mallorquins i els ciutadans
d’aquestes illes ja hi estam acostumats, que no tenim res que
no ens haguem suat nosaltres, començant històricament des
del Castell de Bellver, que ja el vàrem pagar els mallorquins
i ciutadans d’aquestes illes, f ins el darrer que pot ser Son
Espases o pot ser el Palau de Congressos. 

Per tant, així i tot jo li demanaré, d’aquests 100 i busques
de milions d’euros que té l’Institut Cervantes vostè veurà
qualque cosa? Això és una pregunta prou senzilla.

Per altra part, i amb un projecte ambiciós, evidentment,
amb una conjuntura de la comunitat autònoma, que és de
manca de finançament, és a dir, de dificultat de finançament,
evidentment un ha de cercar moltes vegades fins d’allà on no
és. Crec que damunt la taula vostè té, iniciades la passada
legislatura, tota una sèrie  de projectes com el Centre de
Fotografia Toni Catany, que jo crec que una vegada que estigui
fet permetrà aquesta projecció sobretot a nivell internacional
de la figura sublim que és Antoni Catany amb tota la seva obra,
o  fins i tot el Govern també hi participa en el Centre
Internacional Miquel Barceló, que s’ubicarà en un futur en el
sindicat de Felanitx que el Consell de Mallorca va comprar
recentment. 

Curiosament, però crec que ho hem de dir o hem de
recordar, tot això són doblers que vénen d’una cosa que es
deia inversions estatutàries. Les inversions estatutàries són
aquelles, una vegada que es va aprovar l’Estatut d’Autonomia

de l’any 2007, que fins a l’aprovació definitiva del REB, del
règim fiscal de les Illes Balears, havien de compensar les Illes
Balears en inversió amb la mitjana estatal; no més que els
altres, sinó igual que els altres, que es varen cobrar crec que
l’any 2009 o 2010, 2011, 2012 i després va entrar un
president en el Govern, que era el Sr. Rajoy, i va trobar que ja
estàvem servits i que no n’havien d’arribar pus. 

Per tant, la pregunta és si aquests projectes que es
financen, que estan en marxa a dia d’avui a través d’inversions
estatutàries, una altra pregunta, vostè creu que molts d’aquests
projectes que ara discutim com els hem de pagar, si amb
pressupost propi, si amb la taxa turística, etc, ja no estarien
fets i estarien en funcionament? Com per exemple la reforma,
molt necessària, d’altra banda, tant del Museu Etnològic de
Muro com d’altres que n’hi pugui haver. És una altra pregunta.

Després, parlàvem abans a nivell competencial d’aquest
esforç que ha de fer de coordinació amb els diferents consells
insulars i crec que això és un tema que ens ve tant per Estatut
com per acord de Govern, com per programa de Govern,
aquest federalisme intern de les Illes de què sempre hem
parlat. Per tant, això, és clar, això supòs que deu haver de tenir
uns mecanismes, deu haver de tenir unes eines; ho dic perquè
sempre també és veritat que els mallorquins tenim la
tendència a pensar que només som una illa, no?, els de
Menorca també hi són, els d’Eivissa també hi són i els de
Formentera també hi són. Per tant, un poc aquest equilibri
entre illes, aquest federalisme, quines eines té per dur-lo a
terme?

D’altra part, també un projecte que es va encetar la passada
legislatura que era el Museu Marítim, en el qual també el
Govern hi participa a través del consorci, crec que hi ha una
qüestió pendent que és la ubicació definitiva del que haurà de
ser el museu, el Museu Marítim, que en principi estava previst
segons la planificació d’Autoritat Portuària que anàs on hi ha
Astilleros de Mallorca, però que a dia d’avui crec que encara
no s’ha signat cap protocol entre aquest organisme, és a dir,
entre aquest consorci al qual pertany el Govern de les Illes
Balears. Per tant, a veure si es treballa ja en aquesta línia.

I crec que no em deix més preguntes. Sí, una més: a part de
tot el que vostè ja ha anunciat d’infraestructures culturals,
especialment n’hi ha una que és important, que és la biblioteca
de Can Sales, hi ha prevists alguns tipus d’inversions més en
aquest sentit?

Crec que per aquí, fins aquí, crec que ja n’hi ha. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de deu minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenida, Sra. Solivellas. Yo
quiero empezar, como no podría ser de otra manera,
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llevándole la contraria al Sr. Company. Hoy me hubiera
gustado estar aquí en esta sesión con una consellera de
Cultura, a diferencia de lo que dice el Sr. Ensenyat, yo sí creo
que esta comunidad autónoma merece... -perdón-...

(Rialles de l’intervinent)

... lapsus linguae, lapsus linguae, el Sr. Ensenyat, yo creo
que esta comunidad sí merece una conselleria de Cultura, sí
creo que tiene competencias suficientes y no sólo
competencias suficientes, sino además la necesidad de
impulsos legislativos y de coordinación que deben venir de
una conselleria. Pero, bueno, hoy la tenemos a usted y se trata
de juzgar su idoneidad para el cargo y los proyectos que tiene
para desarrollar en su conselleria.

Desde nuestro grupo parlamentario no tenemos
absolutamente ninguna objeción con que sea una actriz quien
ocupe este puesto, además con formación académica. En
nuestro mundo mediterráneo occidental el noble oficio de
actor siempre ha sido muy valorado, llevamos miles de años
con gran consideración para el mundo de los artistas, desde la
Grecia clásica y Eurípides, Sófocles y Esquilo, pues, siempre
se ha valorado mucho la importancia en el mundo de la cultura
de los actores, por lo cual, a ese respeto no tenemos
absolutamente nada que objetar a su idoneidad o formación.

Pero yo quiero recordarle unas declaraciones que usted
hizo en su momento y que a mí me gustaron mucho, dijo usted
en unas declaraciones, dice: “¿que buen profesional quiere
meterse en la política? Nadie. ¿Quién queda?, funcionarios
que piden una excedencia o gente que no ha trabajado en
ningún lado más que un partido. Tendríamos que aligerar la
administración, es una carga. Luego dicen que no hay dinero
para las pensiones, lo raro es que quede dinero con todo ese
despilfarro”. ¿No se considera usted a si misma una buena
profesional o ha cambiado de criterio  con respeto a estas
declaraciones de no hace tanto tiempo?

De todos modos, quiero felicitarle porque en otras
comparecencias que hemos tenido en esta comisión cuando ha
comparecido algún director general esta bancada no bastaba el
pupitre para abarcar a toda la pléyade de asesores que le
acompañaban, veo que viene usted poco acompañada, quiero
pensar que no quiere usted incurrir demasiado en ese
despilfarro que en su momento criticó.

Luego también nos ha hablado con palabras que siempre
quedan muy bonitas, transversalidad, empatía, eso que
transmiten las artes escénicas. Usted en su momento fue
pregonera de los Premios de San Sebastián, de las fiestas de
San Sebastián, y yo quería pedirle ¿qué opinión le merece el
que repetidas veces se haya negado por parte del
Ayuntamiento de Palma, como encargada de Cultura, que los
Premios de Ciudad de Palma tengan o recuperen la categoría
en literatura escrita en español? Porque esa empatía y esa
transversalidad parece que a veces sólo se emplea hacia un
foco y para nosotros es muy importante que la Conselleria de
Cultura tenga en cuenta cuál es la realidad sociocultural de
estas islas, y la realidad sociocultural de estas islas es que el

español es la lengua propia de más de la mitad de los
ciudadanos de esta isla. Si se quiere hacer cultura obviando esa
realidad no está haciendo usted cultura, estará haciendo usted
sectarismo.

Porque también dijo usted en unas declaraciones que la
gente no es tonta, que quiere calidad, pero es que los que
gestionan deben seguir criterios de calidad, y no de
amiguismo y de favoritismo. Entonces, también quisiera
reiterarme, ¿cuáles fueron los criterios de calidad que aplicó
usted para dar una subvención al festival de enaltecimiento del
delicuente Valtònyc? Lo digo porque con usted la letra sonaba
muy bien, pero no sabemos cómo está sonando la música. Se
contradice entre las declaraciones que usted hace, o los
criterios que usted dice defender y sus actos o los actos de la
conselleria de la que usted forma parte. 

Y nos preocupa profundamente, como ya he dicho, el tema
del ninguneo, la minusvaloración, el apartamiento de todo lo
que sea producido culturalmente en lengua española, cooficial
en esta comunidad. Y eso no significa, lo hemos dicho en
muchísimas ocasiones, que no se deba promocionar,
subvencionar, ayudar a todo lo que está producido en la otra
lengua cooficial de esta isla, en el idioma balear, pero si usted
realmente quiere desarrollar esa empatía, esa transversalidad
de la que usted nos ha hecho gala ahora mismo, realmente
¿cree que se puede seguir obviando a más de la mitad de la
población, tiene algún sentido que un nacido en las Islas
Baleares, por haber cometido lo que parece ser un pecado, de
realizar su producción en lengua española, s i quiere ver
reconocido sus méritos tenga que ir a solicitar el premio
Ciudad de Badajoz o Ciudad de Cuenca, no puede tener el
reconocimiento dentro de la tierra que le ha visto nacer y a la
que pertenece?

Eso para nosotros es fundamental y muy importante
porque, por desgracia, usted también ha declarado que usted
no tenía por qué tener una gran formación técnica porque
usted venía a hacer política y lo que usted quería era tomar las
decisiones políticas porque detrás de usted estaban los
técnicos para aconsejarla, etc.; pero esa voluntad política
dentro del mundo de la cultura, por desgracia, hasta día de hoy,
tanto el anterior gobierno como lo que se está desarrollando
en el gobierno actual, es desgraciadamente eso una política
sectaria, o  cuando menos enfocada sólo a una parte de la
producción cultural, o sólo a una parte de los productores
culturales.

Otro tema que nos preocupa es el tan manido tema de la
Caja de Música. Usted, como actriz, bien sabe la enorme
dificultad que tienen los teatros privados para conseguir
subsistir, hacer rentable la industria privada cultural. Nosotros
contamos afortunadamente en esta isla con un teatro
estupendo, magnífico, el Auditorium de Palma, en el que la
Orquestra Sinfónica ha desarrollado hasta ahora su actividad,
y nosotros nos preguntamos: ¿qué necesidad había de invertir
millones de euros en construir una Caja de Música, que, por
una parte, podrían haberse destinado a acciones mucho más
importantes y, por otra, sustrae de uno de los pocos teatros
privados que subsisten en estas islas, de una fuente de ingresos
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necesaria para su subsistencia, creando además una
competencia paralela a esa actividad privada?

Nadie se mete en el mundo de la cultura para hacerse
millonario, evidentemente, yo creo que usted es consciente de
ello. Pero si nosotros no sólo no ayudamos, sino que
establecemos desde los poderes públicos y con el dinero
público encima una competencia desleal contra las pocas
empresas privadas culturales que existen en estas islas, creo
que estamos haciendo un flaco favor al mundo de la cultura,
porque al final la cultura tampoco puede ser única y
exclusivamente algo público, no puede ser sólo la que se
sostenga con fondos públicos, porque si no al final el mundo
de la cultura depende del político del turno, de lo que usted
criticaba del amiguismo o del favoritismo. Si queremos evitar
eso ha de existir no sólo una inversión pública en cultura, sino
también un mundo fuerte, sostenido de cultura que proceda del
ámbito privado. Yo creo, y me gustaría saber si usted sigue de
acuerdo con esta Caja de Música, el hacer competencia desde
los poderes públicos a la poca industria privada que existe en
nuestras islas.

Y por último, insistir, por favor, quiero saber ¿cuál es la
postura que va a mantener con respecto a la producción
literaria en lengua española en estas islas? ¿Van a seguir
discriminándola?

Muchas gracias, Sra. Solivellas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Delegada de Cultura
benvinguda a la present legislatura, com acaba de comprovar
és un patiment setmana rera setmana, però bé, ens centrarem
en aquests deu minuts que tenim. Siempre me toca detrás de
usted, Sr. Rodríguez, y lo siento, pero no puedo evitar
hacerle el comentario.

Gràcies per la seva presència i ens és igual si són cinc o
sis mesos, pensam que també tenia dret a aterrar abans que
anéssim amb la destral al seu coll, a la jugular, així que
comencem.

Pel que fa a la idoneïtat del càrrec, nosaltres pensam que
la coneixem una mica, sabem que vostè, amb tots els
respectes, és un ca de presa, que quan l’agafa no l’amolla i
pensam que polítics així és el que necessitam. Dit això, té un
vot de confiança i veurem el que fa els propers quatre anys. El
temps passa aviat, vostè m’ho deia abans de començar i aquest
Pla de cultura crec que va ser pràcticament tota la política que
es va fer els darrers quatre anys, així és que esperam que el
pugui executar com ens ha comentat.

Moltes de les coses que tenia preparades per dir-li avui de
matí, ja s’han dit aquí, la Sra. Riera un 95% i la resta l’altra 4.
I en qualsevol cas sí que tenc un seguit de preguntes per fer-li.
La primera té a veure amb una declaració que va fer ahir el Sr.
Yllanes, el vicepresident del Govern, en el Ple d’ahir, a la
pregunta del nostre portaveu Jaume Font, li vàrem demanar si
ja havia pogut tenir una conversa tranquil·la amb el
vicepresident Pablo Iglesias i quines eren les reivindicacions
que s’havien fet. El Sr. Yllanes, entre altres coses, va comentar
que sí que, efectivament, s’havia fet una conversa molt
tranquil·la, que s’havien reivindicat moltes coses, però el que
vull saber és quines reivindicacions de la seva delegació s’han
inclòs a la carta que va fer la consellera Costa quan... o sigui,
la consellera Costa, que va trametre, segons va dir el
vicepresident, al ministre de Cultura, és a dir, si ja tenim
resposta o quines són aquestes reivindicacions tan concretes.
Vostè ha parlat d’una visita, també ha parlat d’algunes coses,
però voldria saber què és el que hi ha en marxa i en què podem
confiar.

Una altra cosa és una esmena que va presentar El Pi que té
a veure amb les escoles de música municipals, que se’ns va
acceptar i que són 300.000 euros. Ja se’ns havien acceptat la
passada legislatura i de moment no s’ha fet res. A mi
m’agradaria arrabassar d’aquí el seu compromís de què es farà,
ja no parlam de grans orquestres, sinó d’aquelles escoles de
música municipals, que així com vostè ha parlat del teatre en
els centres educatius, pensam que la música també ha de ser
a tots els racons perquè puguem tenir extraordinaris i futurs
músics a la nostra comunitat autònoma.

De passada també li comentaria quina és la política cultura
que es farà als municipis. És a dir, quina és la coordinació per
allò que li  pugui pertocar amb el consell, els diferents
ajuntaments pel que fa aquestes polítiques culturals que
pensam que també han de defugir de les grans polítiques per
basar-se en les petites coses que es poden fer a tots els
municipis de les illes.

Ha parlat de promoure la projecció exterior. A nosaltres
ens va bé, ens adherim a la petició que ha fet la nostra
companya de Ciudadanos pel que fa a les cases regionals a
l’exterior. Tal vegada per a algun col·lectiu pot parèixer que
siguin una mica estantisses aquestes cases balears, però
després de veure un documental fet per Pere Salom la passada
setmana, que parlava de mallorquins a Puerto Rico, entre
d’altres senyals que hem tengut durant la nostra vida, pensam
que és imprescindible i saber allà on vàrem anar també ens
ajuda a defugir de polítiques que de vegades estan enfora de la
nostra bonhomia, que almanco en teoria hem de tenir com a
persones.

A la consellera Pilar Costa li vàrem demanar en sessió
plenària una petició que ens havien traslladat els galeristes
amb motiu de la Nit de l’Art i era poder ser presents a les
grans fires turístiques internacionals, per donar aquesta
projecció. Parlam molt d’exportar talent, de la migració dels
artistes, de la projecció exterior, la consellera Pilar Costa va
remetre que aquesta política es posaria en marxa quan vostè
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arribàs, i bé, vostè és aquí, així que li deman si això es farà, no
es farà i quan.

I llavors, pel que fa als projectes pendents, ha parlat de la
construcció de la Caixa de Música, de la construcció del
Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, de la
rehabilitació de les cases de Llucalcari, de la construcció del
Museu de Formentera, que ha parlat d’un pla director que
enguany ja estarà llest. Voldríem saber si es pot, quins són els
terminis que s’ha marcat per a les seves grans construccions
i aquests projectes pendents i si el pressupost li bastarà. A
nosaltres ja ens va bé que l’impost de turisme sostenible es
pugui utilitzar amb altres coses, parlam per exemple de la seu
de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Hem de
recordar que és l’única a tota Espanya que no té seu i que fa el
que pot. Per tant, pensam que tenim una orquestra
extraordinària i es mereix tenir el seu lloc. Però la pregunta és
aquesta: si ho pagam amb l’impost de turisme sostenible vol
dir que no hi ha doblers a la caixa. Record que ens deuen 78
milions d’IVA que són nostres; jo sé  que vostè no els pot
reivindicar, però tal vegada sí pot fer colzades perquè
segurament es podria beneficiar d’aquests 78 milions de
polítiques concretes en aquesta delegació.

Hi ha una cosa que ha dit la nostra companya Núria Riera
que té a veure amb l’Institut d’Indústries Culturals, que sí que
ens preocupa aquest canvi de bases; el tema de la llengua a
nosaltres no ens preocupa, ja sap el que pensam, però sí el
tema de les bases. No acabam d’entendre, i tal vegada és el
moment d’aclarir-ho i així ens quedam tranquils, per què el 12
de gener de 2019 en aquestes bases, quan s’havia de contractar
o fer la selecció del director gerent de l’Institut d’Indústries
Culturals de les Illes Balears, per tant un càrrec públic i no un
càrrec de confiança, hi havia cinc persones en aquest tribunal
que havia de fer possible que es fes aquesta selecció: un
representant de la Direcció General de Cultura de la
Conselleria de Cultura, un representant de la Direcció General
de Política Industrial, un representant de la Direcció General
de Funció Pública de la Conselleria d’Hisenda, un representant
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i un
representant de les associacions empresarials del sector
cultural de les Illes Balears. El mes de setembre aquest
comitè, o com li vulgui dir, havia quedat reduït a tres; per tant
no volem pensar ni ser mal intencionats que això era perquè la
votació sortís a favor d’allò que vostès volien. Primera
pregunta: per què es va cessar aquest senyor si havia guanyat
un concurs oposició, i per què al final hi havia un representant
de Conselleria de Presidència, un representant de Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes,
i un de les associacions d’empreses del sector cultural de les
Illes Balears. És vera que hi havia un secretari, però que no
tenia vot. Aquesta pregunta m’interessa que ens l’aclarís, per
no seguir mal pensant ni que ens venguin a dir que ens mal
pensam.

I llavors li demanaria també... crec que res més..., crec que
res més, perquè les altres que tenia apuntades ja les han
comentades els nostres companys, i simplement li he de dir,
Sra. Delegada de Cultura Catalina Solivellas, que esper que
conservi l’esperit de na Petra de Mossèn Capellà, eficient,

pràctica, amb una vivor de poble i amb auctoritas, que ens fa
falta.

Gràcies.

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Gamundí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, president, diputats i diputades. Agraïm a la
delegada del Govern la seva intervenció a l’hora d’explicar tant
la seva experiència professional com també el seu programa
de govern al llarg de la present legislatura. He de dir, pel que
fa a les explicacions relacionades amb la seva trajectòria
professionals, que vostè ha estat prou modesta, i dic això
perquè vostè ha estat reconeguda també per diferents premis,
que no sols ens indiquen el reconeixement cap a la seva vàlua,
sinó que també avalen, conjuntament amb la seva llarga
trajectòria, la seva idoneïtat com per poder representar la
cultura d’aquesta terra. Ja els agradaria, a molts de
representants polítics en matèria de cultura en altres
comunitats autònomes, tenir la meitat del bagatge que vostè té.

Situar les polítiques a la Conselleria de Presidència és un
encert que permet garantir la transversalitat de la cultura i
donar-li així una major visibilitat, i per mostra, un botó, ben
igual que la passada legislatura en les polítiques en matèria
d’igualtat, fet que, per cert, ara ja ningú no qüestiona.

Vostè ha plantejat programes que necessiten la implicació
i l’impuls d’altres conselleries; en concret n’ha esmentat
alguns relacionats amb l’educació, la salut, turisme..., i això
permet concebre la cultura com un tot, una nova concepció,
amb una amplitud de mires que va més enllà de les decisions
a curt termini i simplistes, i de la confrontació. De fet el
plantejament dels eixos que vostè ha dibuixat crec que en certa
manera ja ens donen mostra del desenvolupament del Pla de
cultura aprovat la passada legislatura, no sols els  de cultura
sinó també els de patrimoni, i també evidentment té en compte
el compliment del que seria la democratització de la cultura,
present en els objectius de desenvolupament sostenible a
l’Agenda balear 2030.

Però jo li preguntaré per les atribucions de la delegació i
no les atribuïdes als altres ens que depenen de la conselleria,
com l’Institut d’Estudis Baleàrics, o l’Institut d’Indústries
Culturals, o com s’ha dit també en el cas de les cases balears
a l’exterior, que pertany a la Direcció General de Relacions
Institucionals, i m’agradaria aprofundir en alguns programes
que vostè ha esmentat i voldríem saber quina estat la seva
resposta. Un seria el programa d’arts escèniques; vostè ha
parlat del programa d’arts escèniques i audiovisuals MAP,
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quina ha estat la resposta que ha tengut en els centres
educatius on s’està impartint?, i també els beneficis que ha
comportat per a l’alumnat. També ens agradaria si ens podia
facilitar més detalls sobre el curs de dramateràpia amb les
dones víctimes de violència masclista, que impulsen
conjuntament amb l’IB Dona. I si bé s’ha demanat, també ens
agradaria saber..., fa poc s’ha reformat el text de la Llei de
mecenatge de les Illes Balears per fer-la més efectiva; per tant
ens podria especificar també les millores que suposarà
aquesta reforma per al sector cultural?

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Solivellas. No té límit.

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Bé, començaré pel Grup Popular. Pel que fa a la
documentació, crec que se’ls va informar que han d’anar
físicament a la conselleria a consultar; per motius de
confidencialitat no es poden traspassar.

Per altra banda, pel que fa a les subvencions, segueixen
estrictament uns barems tècnics, i la resolució també es fa
amb barems tècnics, no hi entra cap..., ni gustos personals, ni
qualsevol inclinació.

Pel que fa a l’ICIB el Sr. Reus, que vostè anomena, va
cessar amb el canvi de consellera i no se’l va ratificar, no és
una decisió meva, sinó que va cessar com el director de l’IEB
i el gerent de la Simfònica.

Pel que fa a la Llei de mecenatge, que també comentava
vostè i la Sra. Gamundí, a la Llei de mecenatge s’ha fet una
modificació; tot d’una que vàrem entrar vàrem voler fer una
millora, perquè realment així com estava abans no..., vostè
sabrà que des de l’any 15 crec que s’hi va adherir una persona,
només; hem modificat la llei, hem ampliat el percentatge;
abans només es podien acollir a aquesta llei les persones que
tenguessin una renda de 12.000 euros; amb 12.000 euros és
molt difícil que una persona pugui exercir mecenatge.
Nosaltres el que hem fet és treure el límit, treure el límit,
qualsevol persona amb qualsevol renda pot exercir mecenatge,
sempre que sigui una persona física perquè és l’única
competència autonòmica; la competència d’empreses o
d’indústries depèn de Madrid. Aleshores nosaltres hem actuat
allà on podíem que era l’àmbit de persones físiques. Hem
ampliat també el percentatge de reducció d’un 15 a un 25%, o
sigui que totes les persones podran exercir el mecenatge en
projectes propis de la comunitat autònoma o dels seus ens.

Pel que fa a Menorca, que també demanava la Sra. Riera, a
Menorca s’ha fet una feina intensa, primer de tot en la feina de
Menorca Talaiòtica, s’han aportat més de 500.000 euros per
a la candidatura; jo personalment, abans d’anar al Congrés
Nacional de Conca de patrimoni, vaig contactar personalment
amb tots els directors generals de cultura de l’Estat espanyol
per informar-los de quin projecte era el de Menorca
Talaiòtica, a fi que quan anassin allà to thom conegués el

projecte, i el vàrem poder incloure dins l’ordre del dia. Això
fa que l’abril ja se sàpiga si Menorca és candidata, és
Patrimoni de la Humanitat o no.

A banda d’aquestes..., contest així diverses preguntes que
em deia també el Sr. Ensenyat, d’exemples que podem fer amb
els consells. Per exemple a Menorca hem fet molta feina
també per exemple amb la Fundació Teatre de Ciutadella; es
va fer una reforma, s’ha ajudat amb una reforma de més de
400.000 euros a la reforma del Teatre d’Es Born; s’ha fet una
aportació de 40.000 perquè la Fundació Teatre d’Es Born es
pugui posar en funcionament; també hi ha una aportació extra
que s’ha fet al Teatre de Maó, que celebra el 190 aniversari, i
també s’ha emplaçat els Amics de l’Òpera de Menorca, que
també ajudam a les seves produccions d’òpera, a fer un
especial per al seu 50 aniversari a la televisió autonòmica
d’aquí, IB3.

Per altra banda, he vengut aquí quan m’han donat data, quan
m’han posat data i hora. Estic preparada des de fa temps per
fer aquesta compareixença. Jo hagués pogut venir el mateix
dia de Nadal, s i m’haguessin convocat, però he vengut quan
m’han convocat i han posat data.

Pel que fa a les declaracions dels joves a què feia
referència la Sra. Riera, quan jo dic els joves, aquesta
declaració que ha dit dels joves, per a mi dins la formació
d’una persona no només compta la formació acadèmica, sinó
que també compta la formació vital; és en aquest sentit que he
dit, seguint l’exemple que jo vaig fer, que per formar-se és bo,
per a mi, sortir de la seva zona de confort, i així completes la
formació del jove, com jo vaig fer, sempre que no hagis de
sortir voluntàriament de ca teva perquè a ca teva no puguin
complir els teus estudis o la teva formació.

Pel que fa a la gestió, que també contest al senyor..., al
Grup de VOX, quan jo dic gestió o política, els polítics o els
càrrecs de confiança, com som jo, dissenyam els projectes de
legislatura, i ho feim amb l’ajut del personal tècnic qualificat;
això volia dir quan feia aquestes declaracions a què vostè fa
referència. 

Pel que fa al català, e l català és un requisit per als
funcionaris; els polítics o els càrrecs de confiança n’estan
exempts, però demanar als actors, per exemple, que som
portadors de cultura i demostram cada vegada el nostre nivell
de català quan pujam a un escenari, si hem de tenir un nivell de
català simplement ho trob una mica desgavellat; això és com
si demanen als glossadors si tenen un nivell de català. En
qualsevol cas la Sra. Llambias, que és la nova directora de
l’ICIB, sí que té un nivell C1 de català i de català administratiu.

Pel que fa als centres, que també n’ha fet menció, quan
deia que no eren necessàries més infraestructures, òbviament
sense tenir en compte l’OSIB ni Antoni Catany, que són
projectes de legislatura que ja estan en marxa. I dels temes de
personal, s’ocuparan les places que avui en dia estan vacants,
així la plantilla quedarà completada. 
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I pel que fa a Muro..., no és una competència nostra, això
és competència del consell; nosaltres només..., és personal
del consell, no tenim cap demanda de personal; hi ha unes
deficiències a l’edifici i a la seu del Museu de Mallorca, que
hem emplaçat Madrid, que ja han enviat els tècnics i han fet
els informes pertinents per poder-ho corregir.

Pel que fa al Grup de Podem, que ens demana sobre l’ICIB,
tot i que no és una competència exclusivament de la delegació
perquè té una directora, estic al corrent i li ho puc contestar.
En aquest període d’interinitat -i d’aquesta manera també
contest a la Sra. Riera, que demanava per a això- en aquest
període d’interinitat la delegació i l’IEB han donat resposta als
compromisos adquirits, han tramitat les subvencions de
600.000 euros de producció; la resolució definitiva és
imminent. Una subvenció de 300.000 euros d’equipaments
que està en fase d’esmenes, i de 160.000 de projecció
exterior que ja estan resolts. També els inform que per
completar e l compromís que hi ha en el Pla de cultura i el
compromís de dotar l’ICIB aviat sortiran les dues places per
completar l’equip, que serà un auxiliar administratiu i un
coordinador d’audiovisual; s’han presentat 200 sol·licituts per
a l’auxiliar administratiu, i 48 per al coordinador
d’audiovisual.

Pel que fa... pel que fa al Sr. Ensenyat, que demanava també
exemples de com interactuam amb els consells, he explicat tot
això de Menorca Talaiòtica i la col·laboració que feim amb el
Teatre d’Es Born i es Teatre de Ciutadella; i també hem
incrementat enguany la partida de Fira B!, perquè Fira B!
s’estendrà en arts escèniques a Menorca i en música a
Formentera, i a Eivissa amb un augment de pressupost, per
visibilitzar i enfortir aquestes dues àrees a les altres illes.

A Madrid vàrem despatxar, amb el ministre Guirao, vàrem
despatxar Menorca Talaiòtica, que vàrem posar al corrent i
estava molt predisposat a Menorca, perquè es veu que ell
estiuejava allà i té una inclinació emocional cap a aquesta illa,
però vàrem emplaçar sobretot els problemes que hi ha al
Museu de Mallorca i els problemes que hi ha a la seu de Muro,
i com acab de dir ja varen enviar un tècnic, varen ser molt
diligents, varen enviar un tècnic i ja han fet els informes
pertinents per corregir.

L’OSIB certament és l’única orquestra, com deia la Sra.
Pons, és l’única orquestra pública que no té seu pròpia. En
qualsevol cas la Capsa de Música serà simplement per als
concerts petits; el compromís per als concerts grossos se
seguiran fent a l’Auditòrium, amb la qual cosa l’Auditòrium
amb això no perdrà un client.

Pel que diu el Grup Parlamentari de VOX, nosaltres no
tenim res a veure amb els premis Ciutat de Palma, que és una
competència de l’ajuntament i nosaltres no hi podem
interferir.

Contest també a la Sra. Pons, que el que es va despatxar
amb el ministre va ser això, com li estic dient. I si hi ha un
compromís adquirit per les esmenes que varen fer de les

escoles de música i s’ha adquirit aquest compromís, no tengui
dubte que es durà a terme.

Els galeristes tenien una reclamació històrica i s’ha
escoltat i s’ha dut a terme, que és anar a FITUR; enguany han
anat a FITUR juntament amb Fira B! i tots els galeristes. I pel
que fa a la Llei de mecenatge ja he explicat com s’havia
desplegat aquesta llei, com es millora per donar resposta a una
sol·licitud que teníem per part d’ells.

A les bases de l’ICIB nosaltres per suposat que no vàrem
tocar absolutament res, vàrem agafar les bases tal com estaven
i les havien dissenyat; així hem fet el concurs, que ha estat
totalment transparent.

I pel que fa a donar més detalls de com és el MAP Teatre
i el curs de dramateràpia, el curs de MAP Teatre es compon de
tres fases; hem fet la primera fase i certament ha estat una
col·laboració amb Educació molt fructífera, i el millor que
podem dir és que els alumnes que han fet la primera fase
demanen més teatre, i els professors titulars també. En
aquesta segona fase en què entra el projecte MAP és quan hi
ha el gruix del curs, que consta... o, més ben dit, que es basa en
la tria d’unes obres, d’unes funcions de teatre que poden ser bé
l’obra que estudien a l’escola o bé obres proposades pels
especialistes, que si no ho record malament no hi ha els
clàssics, com deia el senyor..., no hi ha els tràgics, però..., bé,
sí, hi ha dos tràgics, hi ha Antígona i Lisístrata, i també hi ha
Macbeth, Otel·lo, Romeu i Julieta, L’illa dels esclaus i
Hamlet. El gruix d’aquesta fase és que els alumnes, i això és
una manera amb què es reforça la lectura dels clàssics, dels
grans títols de la literatura universal, és entendre que allò de
què parlen els clàssics, que moltes vegades estan molt
allunyats, és el que realment els pot passar a ells mateixos;
quan els alumnes entenen que a Hamlet una de les coses que
passa a Hamlet, entre d’altres, és que no accepta que sa mare
tengui una altra parella, es fan seu el seu problema, perquè hi
ha molts de fills i filles de parelles diferents que tenen
problemes d’acceptació de les parelles. Per exemple Otel·lo
parla de discriminació de gènere i de manipulació. És a dir,
això és una manera d’acostar els clàssics.

I la tercera part del MAP Teatre és una diada on els al·lots,
aprofitant que tenen..., el que fan quotidianament com les
històries l’Instagram, enregistren aquestes escenes de manera
contemporània, és a dir, amb el seu propi llenguatge, i
d’aquesta manera veuen..., d’aquesta manera acosten els
clàssics, com he dit.

Crec que he contestat a quasi tot, no?

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passarem al torn de rèplica, per cinc
minuts, pel Grup Popular, la Sra. Riera té la paraula.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Solivellas, la consellera
Costa, de qui vostè depèn, va comparèixer el mes de setembre
per explicar les línies d’actuació i va anunciar un seguit
d’actuacions a Cultura, vostè podria haver comparegut en
qualsevol moment, es podria haver adreçat a aquest grup
parlamentari que li va demanar la compareixença i sol·licitar
de forma urgent venir a aquest Parlament a fer el que ha de fer,
que és retre comptes als que li fan el control, que són els
grups polítics que estam en el Parlament i que representam a
la ciutadania.

Vostè va venir a aquest Parlament a escoltar la Sra. Costa,
mentre explicava interpel·lacions que li feia aquest grup, es va
asseure a la bancada de convidats i ni tan sols es va dirigir a
aquest grup demanant per assistir. Per tant, que quedi clar que
vostè ve obligada per la Llei de bon govern i bona
administració i obligada pel Partit Popular, qui li ha reclamat
aquesta presència, que no ha tengut més remei de fer-la,
després de sis mesos. Que quedi clar.

Miri, la seva consellera Costa s’ha de guanyar el sou, vostè
s’ha de guanyar el seu també, la Sra. Costa va dir que volia fer
actuacions a tot un seguit d’àrees, que vostè no ha dit què ha
fet i com es troben, i que jo li demanaré. Voldríem saber què
ha fet amb la Llei d’indústries culturals, en quina situació es
troba. Voldríem saber què ha fet amb la Llei d’audiovisuals de
les Illes Balears. En quina situació es troba la reforma que
havia de fer de la Llei de biblioteques, arxius i museus, o per
a l’agilitació de tràmits per pagar al sector cultural que han de
bestreure doblers i que ja li han demanat altres grups, i  que
vostè no ha dit quines actuacions ha fet a cap d’aquestes àrees
durant cinc mesos.

Miri, nosaltres no tenim inconvenient que hi hagi una
actriu al capdavant de cap àrea del Govern, faltaria més!, el que
passa és que aquí no venim a interpretar, venim a gestionar i
vostè ha de venir aquí a gestionar, d’acord? I el que nosaltres
veiem clarament és una maniobra política per part del Partit
Socialista, que va pispar l’àrea de Cultura al Grup de MÉS per
Mallorca per tapar un escàndol que hi havia del cas contractes.

Per tant, nosaltres voldríem saber també, Sra. Solivellas,
què ha fet vostè en matèria de contractes. Voldríem saber si
vostè continua fent contractes d’estudis de públic, voldríem
saber si vostè fa contractes de preferències culturals, quin ha
fet? Si està d’acord amb aquests contractes menors que va fer
MÉS per Mallorca i si ha posat mecanismes o mesures de
control perquè no tornin passar tots els escàndols que van
passar, de donar a dit contractes als amics, als mentors de
MÉS per Mallorca. És a dir, nosaltres pensam que aquí hi ha
una maniobra del PSOE per llevar aquesta Conselleria de
Cultura a MÉS, perquè no se’n fia de la gestió que ha fet al
front dels contractes. I la posada a vostè perquè és una persona
mediàtica, coneguda, del món de la faràndula, a aparentar que
gestiona una àrea, que gestionen, segons diu vostè, els tècnics.

Voldríem saber per què vostè no ens envia la
documentació que li demanam. Li fem saber que és vostè que

ha de trametre documentació i rendir comptes en aquest
Parlament i no a l’inrevés, el Parlament anar a la conselleria
a veure què fa vostè. Per tant, si de forma general vostè no ens
tramet aquesta documentació que li enviam, ja li anunciï que
farem una queixa al president del Parlament pel seu
obscurantisme i falta de transparència.

No ens ha contestat les preguntes de què pensa del que va
dir el Sr. Reus, vostè diu que no el va cessar vostè, únicament
no li va renovar la confiança, no és el que diu el Sr. Reus. No
ens ha contestat quin nivell de català té vostè, a part que
interpreta en català, ara els nins de Balears en lloc d’aprendre
balear escoltant la televisió, com deien els seus companys,
n’hi haurà prou que l’escoltin a vostè fer les seves comèdies
per aprendre català, pel que ens diu.

No ens diu què ha fet amb la Llei de mecenatge, ens ha
explicat el que vàrem aprovar en els pressuposts en aquest
Parlament, que ja ho sabem els diputats, però no si ha notat o
ha previst que hi pugui haver qualque canvi de millora.

No ens ha dit què ha fet per controlar les subvencions, ni
què en pensa de les subvencions polítiques que ha donat. No
ens ha dit per què ha fet canvis o quins canvis ha fet a l’ICIB la
Sra. Llambies i ha dit que les bases no les va tocar, que no és
el mateix que diuen a la seva conselleria.

Miri, nosaltres realment pensam com li he dit, que el seu
fitxatge només és un intent de despistar, haver pispat aquesta
conselleria als nacionalistes, podria haver gestionat amb
transparència i no ho ha fet, s’ha dedicat a col·locar persones
afins. S’ha dedicat a mirar cap un altre costat en les
subvencions polítiques que es donen de la seva conselleria i ha
venguda aquí arrossegada, obligada perquè el Partit Popular li
ha demanat i la lle i l’ha obligada, i ha faltat al respecte al
Parlament que li fa el control.

Nosaltres, Sra. Solivellas, no estam convençuts amb la seva
compareixença, no ens ha convençut a nosaltres, tal vegada els
seus grups ara intentaran encobrir aquestes paraules meves i
dir paraules guapes perquè vostè pareixi que aquí ha vengut a
donar-nos unes explicacions molt detallades d’una
documentació que li han preparat els seus assessors. Però
nosaltres no estam convençuts, estarem expectants del que fa
vostè i del que digui el sector a partir d’ara.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la diputada Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Bé, a mi m’agradaria repetir la
pregunta sobre les obres que té en possessió el Govern de les
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Illes Balears, de quina forma es posarà en valor tot aquest art,
tota aquesta col·lecció d’art que és evident que d’alguna
manera els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears haurien
de poder gaudir i conèixer amb profunditat.

D’altra banda, jo pens que poca broma amb el tema..., això
és una reflexió que faig ara, poca broma amb el tema referent
a la cultura, jo crec que la cultura i tot el que suposa, no
només..., és a dir, temes d’educació plàstica, música, teatre, és
a dir tot, fa que no es creïn còpies humanes sense cap tipus
d’essència. Jo crec que és molt important posar en valor tot el
món de la cultura i apropar-la el màxim possible a tots els nins
i nines de ben petits i als joves, per tal que creixin persones
formades capaces de viure en societat. I jo pens que tots els
grups parlamentaris d’aquest parlament i de totes les cambres
parlamentàries, bàsicament, haurien de donar un suport total
al desenvolupament de la cultura i intentar remar tots en la
mateixa direcció.

De vegades em fa, de vegades em crea..., no sé molt bé
com dir-ho, però de vegades em preocupen segons quines
intervencions perquè em demostra que sí, està molt bé fer el
rol de l’oposició, però crec que hi ha temes tan importants
com aquest en què s’hauria d’intentar, com dic, arribar a
consensos. Nosaltres des del nostre grup quasi no hem volgut
fer massa preguntes perquè entenem que són sis mesos des
que està al seu lloc de feina i entenem que durant aquests sis
mesos vostè ha sembrat el que segurament començarem veure
i que es recollirà els pròxims anys, i jo crec que és a meitat de
legislatura o a finals de legislatura quan s’haurà de fer una
avaluació, en tot cas, de totes aquelles polítiques que
desenvolupi. 

Per tant, nosaltres donam suport a la seva tasca i l’animam
a continuar endavant perquè crec que és una de les feines
polítiques més guapes que es poden fer respecte de tot el món
de la cultura i jo crec que això s’ha d’aprofitar, i crec que
l’única manera de treure elements positius serà que tots hi
col·laborem per fer-ho possible.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Comentarle a la Sra. Solivellas que no
nos ha contestado a mi pregunta sobre la bajada del IVA
cultural, qué medidas ha tomado con Gobierno central y qué
negaciones, es uno de los puntos de los Acuerdos de Bellver,
con el que nosotros estamos de acuerdo, y queríamos saber si
hay alguna novedad o algún paso hacía adelante para conseguir
una bajada en el IVA cultural.

Sí que ha contestado a mi pregunta sobre la Ley de
mecenazgo.

No han quedado muy claras las tareas de coordinación con
los consejos insulares que hemos pedido el Sr. Ensenyat y yo
misma desde el Grupo de Ciudadanos.

Y también nos ha quedado poco clara su postura, su
valoración sobre estas subvenciones a entidades politizadas
como en el caso del cómic y del Festival MUR.

Ya sé que no puedo contestar a ningún portavoz, pero algún
portavoz ha dicho, como el Sr. Ensenyat, bueno que no le
confunda mi suavidad en las formas, porque en el fondo
seguimos firmes con nuestra posición vigilante de los avances
del nacionalismo a través de la cultura, para considerarlo
como una conquista política e insistir que mi postura y la del
grupo parlamentario siempre ha sido clara, nosotros estamos
a favor y le tendemos la mano, como le he dicho, en promover
nuestra cultura balear, impulsar la cultura y la riqueza de cada
una de nuestras islas al margen siempre de la lengua en la que
se expresen.

Y en relación con el Institut d’Estudis Baleàrics desde mi
grupo parlamentario pues le pediría, lo hicimos a través de una
proposición no de ley en la cámara que evidentemente
lamentablemente no prosperó, hoy que está usted aquí pues le
pediría que no concedan subvenciones, ayudas a entidades que
vayan en contra de nuestro estado de derecho, en contra del
sistema judicial y que favorezcan ese... como digo, a esas
entidades excluyentes, nacionalistas desde la vertiente
excluyente.

Queremos que el Institut d’Estudis Baleàrics se fomente,
que impulse y conceda subvenciones, pero siempre ayudas a
la conservación, al estudio, la producción, la exhibición y la
difusión de nuestras obras culturales sin que haya
discriminación por la lengua en la que se produzcan. y que no
se destine dinero público, como digo, a estas entidades
politizadas, y que no se disfracen de subvención bajo el
paraguas de la cultura este tipo de ayudas.

También le pediríamos que desde el Institut d’Estudis
Baleàrics se promuevan nuestras modalidades lingüísticas en
aplicación del artículo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía
que no se está llevando a cabo desde este ente instrumental.

Insistirle también que nos preocupa, a mi grupo
parlamentario, que la lengua y la cultura se conviertan en un
instrumento al servicio de un proyecto identitario excluyente
y que nosotros entendemos la necesidad de fomentar nuestra
cultura y el folklore balear en todas nuestras islas de una
manera plural e integradora.

Notamos, Sra. Solivellas, carencias y lagunas en torno a
alguno de los programas y propuestas estrella de su
delegación. Nada que objetar, por ejemplo, a los encuentros
que va a haber, “fenopucios” del año 2022, por supuesto, y
enhorabuena, por cierto, que no se lo he comentado en mi
primera intervención en que esto se lleve a cabo, se desarrolle
en nuestras islas.
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Y para acabar, sobre el atlas catalán que es, por cierto,
mallorquín, para ser más exactos, y las germanías en las que
muchos basan este nacionalismo excluyente, debo decirle que
permaneceremos vigilantes y atentos no vayan a dotar a estos
temas de un sesgo indebido.

Y muchas gracias por su comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, veig que
s’insisteix una altra vegada si conselleria o secretaria
autonòmica, fins i tot la Sra. Riera crec que ha fet referència,
ha dit que era per tapar un escàndol d’uns contractes, no ho sé,
jo és que en aquest mig any que duc de diputat he com a
desenvolupat un do que és que m’entra per una banda i em surt
per l’altra, no? Crec que precisament en el moment en què es
va estructurar el Govern, precisament ja en el tema del cas
contractes ja s’havia arribat a la conclusió que del cas
contractes la conclusió és que no hi havia cas, Sra. Riera, per
molt que vostès hi insisteixin.

Bé, en tot cas crec que vostè és novella en política i se
n’adonarà que hi ha grups polítics que ho fan prou millor quan
són a l’oposició que quan són al Govern, perquè quan són a
l’oposició són molt exigents i quan són al Govern es dediquen
a fer absolutament res.

Però, bé, en tot cas, crec que ha plantejat un projecte molt,
molt ambiciós, és a dir, crec que la cultura, la promoció
exterior especialment de la nostra cultura mou un col·lectiu
molt nombrós de persones amb moltíssimes de dificultats, i
vostè perfectament les coneix perquè les ha patides, a més, en
primera persona; han sortit qüestions lingüístiques, vostè ho
ha vist, sembla que hem de demanar permís moltes vegades
per ser qui som, i ens diuen que imposam quan, escolta, es
tracta d’un dret, i especialment en un tema on la cultura
precisament ha de ser un instrument d’integració, de dur una
llengua, la castellana i la catalana que siguin les oficials, n’hi
ha moltes altres, a Mallorca també es parla àrab, es parla àrab,
Sr. Rodríguez, es parla anglès, es parla alemany, es parla
polonès, es parlen moltíssimes de llengües. En tot cas, això
sempre ho hem d’entendre com a una riquesa -com a una
riquesa- i mai com a un element de confrontació perquè, si no,
no faríem la feina així con toca.

En tot cas, Sra. Solivellas, crec que és un programa
ambiciós, li desitjam des del nostre grup molta sort i encerts
perquè aquests encerts seran evidentment col·lectius i seran
els encerts de tots els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té  la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Solivellas, evidentemente sé
que los premios Ciudad de Palma no son de su competencia,
lo que pasa es que, como nosotros somos neófitos en esto de
la política, seguimos esperando, pues como el que espera un
milagro de Lourdes, que algún responsable político del mundo
de la cultura tenga el valor, la gallardía, el arrojo, la decencia,
la honorabilidad de pronunciarse abiertamente en contra de
esta discriminación sistemática que sufre el mundo de la
cultura en Baleares si es producida en una de las dos lenguas
oficiales y propias de estas islas.

Y como somos en esto un poco virginales, pues seguimos
esperando que a alguna persona un día se le despierte la
bombillita de la integridad y diga manifiestamente lo que yo
creo que muchos de ustedes en realidad piensan, que es eso,
que no se puede seguir manteniendo esa discriminación hacia
más del 50% de los ciudadanos de estas islas, y que un
productor cultural, sea de obras de teatro, poesía, literatura en
general, por el mero hecho de hacerlo en una de las dos
lenguas oficiales del Estado se vea impelido a tener que
buscar el reconocimiento y el respaldo económico fuera de la
comunidad que le ha visto nacer, y seguimos esperando.

Ya digo: somos inocentes, pero bueno, nos pasa también
como al Sr. Ensenyat, vamos aprendiendo. Hoy nos ha
confesado que ha desarrollado esa capacidad de que por una
oreja le  entra y por la otra le sale. Lo que le hace casi
candidato a una conselleria, creo que se está usted
promocionando.

Dicho esto, de verdad, a nosotros lo que nos preocupa
fundamentalmente del conjunto de la globalidad de su gestión
es que usted nos conteste a estas dos preguntas tan sencillas:
¿va usted a incluir en todo tipo de subvenciones, ayudas,
programas, etc., incluso este que nos ha comentado, que
parece muy interesante, del teatro en los centros de
secundaria, y que espero que pueda ser extensivo con el
tiempo a la globalidad y a los de primaria, obras en castellano
o mantendrá la exclusividad de obras solo en catalán?

Y por otra parte ¿va usted a tener mayor rigor a la hora de
entregar el dinero público a ciertas asociaciones o grupos
manifiestamente contrarios a la legalidad vigente o va a seguir
teniendo esa manga ancha para contentar a algunos de los
socios que forman parte de su gobierno?

Ya ve que son dos preguntas muy concretas, muy claras,
muy fáciles de contestar.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, durant un temps de cinc minuts, la
Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Ara cercava a la Viquipèdia el
significat de la paraula farándula perquè jo també m’hi sent
una mica de la farándula, fuimos cocineros antes que frailes,
i diu així: “la profesión, entorno -un momentet que ara m’he
perdut, ai, Déu meu!, ara m’he perdut, bé, és igual, llavors ho
cercaré- la profesión, entorno y mundo de los actores y
demás profesionales del teatro, es decir, la profesión de los
farsantes. Conjunto de actores dedicados al mundo de la
televisión, en especial con carácter de entretenimiento,
cómico o superfluo. Compañías ambulantes, de carácter
cómico y de condición precaria”. Poden ser actors o fins i tot
podrien ser polítics, i no ho dic per ningú en concret, però si
demanam a la ciutadania qui és més superflu i qui és més
farsant segurament abans ens ficarien al sac als polítics que no
als actors.

Dit això, és cert, Sra. Solivellas, Sra. Delegada de Cultura
del Govern de les Illes Balears, que a mi tampoc no m’ha
contestat algunes coses. Sé que els galeristes han anat a
FITUR, però vull saber si és una política continuada o va ser
una convidada concreta, és a dir, aniran a les fires turístiques
a partir d’ara? Seran part de la projecció exterior dels nostres
artistes, sí o no?

Llavors, tornant al concurs-oposició de l’Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, primer, si és un
concurs públic i és una plaça que han guanyat per oposició no
sé per què els cessen si no és un càrrec de confiança. I segon,
m’agradaria saber també, si vostè era la màxima responsable,
com no sap per què han canviat les bases? És a dir, per què
varen canviar aquestes bases? Vostè diu, a nosaltres ens les
varen donar, va ser un concurs transparent; no, però han canviat
les bases, per què? I si no ens pot contestar avui els trametrem
la pregunta per escrit.

Després, m’agradaria saber què es farà amb IB3 ràdio i
televisió, si té qualque política concreta a desenvolupar.

Llavors també els terminis d’execució que li he demanat,
si vostè s’ha marcat un full de ruta per dir, bé, idò estarà
acabat, ja sé que l’administració va lenta, però a veure si ens
poden dir quan acabaran les coses que s’han posat en marxa.
M’agradaria que m’ho contestàs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Molt breument. Bé, quan li han tornat a demanar ara, el
Grup VOX en concret, sobre el MAP em pensava que era ja
per dir-li que aplicaria un pin parental a Shakespeare, però veig
que no ha estat així. 

Finalment, vull agrair els aclariments sobre el seu projecte
cultural, si bé queden qüestions damunt la taula que crec que
s’han d’anar desenvolupant. Per tant, li desig molts d’encerts
per dur endavant tots aquests projectes que definiran la nostra
cultura en els pròxims anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Ara en torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Solivellas. 

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Bé, pel que fa a la compareixença, Sra. Riera, es va
sol·licitar fer-ho de forma urgent el dia 26 de novembre i es
va dir que no era necessari. 

Per una altra banda, la Llei d’indústries culturals, tot i que
depèn de l’ICIB, això us ho contestarà la directora de l’ICIB,
que no és un ens que depengui de la delegació, començaran a
fer feina amb el sector, així mateix com amb la Llei
audiovisual, han de mirar primer si la Llei d’audiovisuals es
pot inserir dins la Llei d’indústries culturals.

Pel que fa a la Llei d’arxius, dir-li que ha passat el
Consultiu i està a punt per entrar al Parlament, així que
s’aprovarà, si tot va bé, un dia d’aquests. 

Les subvencions, el que li puc dir, el canvi que hi ha hagut
a les subvencions, per primera vegada, és que seran
competitives. I ho reiter, hi ha uns barems tècnics i els resolen
els tècnics. 

Sobre la visibilització que la delegació sigui a Presidència.
La prova que no es minimitza la cultura és que 6 de cada 10
euros de la conselleria van a Cultura. Està a Presidència, jo
pens que és el contrari, està a una de les àrees més importants
del Govern i d’aquesta manera s’emfatitza cultura i d’aquesta
manera és molt més fàcil aplicar polítiques transversals, com
he explicat o he intentat explicar, a altres conselleries i
d’aquesta manera reverteixen de manera més efectiva a la
ciutadania.

Pel que fa al Sr. Reus, ja li he contestat, més que contestat.

I, Sra. Riera, jo no faig comèdies. Sí, m’agradaria que
tengués una mica de respecte cap al teatre perquè si per a
vostè fer teatre és fer comèdia amb aquests..., trob que, no ho
sé, tenim un problema greu. 
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S’acompleix escrupolosament amb la Llei de contractes,
com no podia ser d’altra manera.

Pel que fa als galeristes dir-li a la Sra. Pons que sí, que
sempre que vulguin acudir hi acudiran.

Pel que fa a l’ICIB, ho acab d’explicar, no depèn de
delegació, és un ens com és l’IEB que té un director i l’OSIB
que té el seu gerent, i és una plaça, tot i que és per concurs
públic, que està lligada al mandat del conseller o de la
consellera que entri i ell té potestat per ratificar o fer el seu
equip, com és normal.

IB3 no és una competència nostra.

I els projectes de legislatura de l’OSIB i el Toni Catany, si
no hi ha res de nou, són projectes de legislatura que
segurament estaran..., la Catanay crec que té un pla d’execució
d’un any i mig, o sigui, que si han començat ara, posi dos anys. 

Pel que fa a Podem, que m’havia..., ah!, pel que fa a l’IVA
cultural, és una competència, ho dic per al Grup Ciutadans, és
una competència de l’Estat. Certament ho vàrem despatxar
amb el ministre i el que ens va dir és que ho tenien a l’agenda
i era una de les coses, amb la Llei de mecenatge estatal, que
tenien per despatxar i tirar endavant.

La Llei d’arxiu, ho acab de dir, està a punt de..., ha passat el
Consultiu i està a punt d’entrar al Parlament. 

Pel que fa al Grup de Podem, que crec que no havia pensat
abans a respondre, sobre la col·lecció patrimonial que té la
CAIB no és una competència nostra, directament de la
delegació ni de la Conselleria de Cultura, és competència de
Patrimoni, però exercitant, i aquest és un altre exemple que
dic al Grup de Ciutadans, com és..., la delegació actua com a
interlocutor o com a instigador de fer projectes conjunts, tot
i que la col·lecció és de Patrimoni i és competència de
Patrimoni, com he dit, hem instat Patrimoni, hem començat
les conserves amb Patrimoni per estudiar en profunditat tota
la col·lecció que té la CAIB. I la volem amb dos objectius, en
primer lloc, volem analitzar amb profunditat per saber quines
són les seves fortaleses i quines són les seves debilitats i, una
vegada tenguem aquesta panoràmica, donar-ho a conèixer a la
ciutadania. 

EL SR. PRESIDENT.

Idò, una vegada acabat el debat, volem agrair la presència
de la Sra. Catalina Solivellas i del seu equip. 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

LA SRA. DELEGADA DE PRESIDÈNCIA PER A LA
CULTURA (Catalina Solivellas i Rotger):

Moltes gràcies a tots.
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