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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió de la
comissió d'avui, i els demanaria en primer lloc si es produeixen
substitucions.

Sí, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Margalida Cabrer substitueix Joan Marí i Bonet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font  substitueix Maria Cerezo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

I.1) Pregunta RGE núm. 614/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atribució dels romanents de la Universiada Palma'99
als consells insulars.

Passam, idò, al debat del primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a preguntes, excusant, en primer lloc, la presència de la
consellera de Benestar Social, que, per boca del conseller Damià
Pons, ha disculpat la seva presència i, per tant, la pregunta
primera quedaria decaiguda, per a una propera sessió. No,
ajornada. Perdonin, ajornada.

EL SR. LLETRAT:

Si em deixa explicar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Lletrat. Tota vegada que és el Govern qui pot fer ús
de la facultat que s'ajorni una pregunta, com a conseqüència de
la no presència o per qualsevol motiu, per una sola vegada, tant
en plenari com en comissió, com és el cas, a mi m'ha cridat la
secretària de la consellera i m'ha dit que s'havia trobat
indisposada i la solució, jo li he dit que es posàs en contacte
amb el conseller, i que ell, com a membre del Govern, solAliciti
l'ajornament d'aquesta pregunta per aquesta qüestió i que quedi
ajornada per a una propera sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sí, Sr. President. Demanaria l'ajornament de la pregunta que
ha estat formulada a la consellera de Benestar Social, tenint en
compte que per raons imprevistes ha estat indisposada, i així
m'ho ha comunicat telefònicament amb el prec que es retardàs
la seva pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Atès que és d'acord amb el
Reglament, queda ajornada per a una propera sessió.

I.2) Pregunta RGE núm. 1235/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres d'educació primària i secundària a Eivissa i
Formentera.

Passam, idò, a la segona pregunta, que correspon al RGE
núm. 1235/00, relativa a centres d'educació primària i secundària
a Eivissa i Formentera. Per formular la pregunta té la paraula el
Sr. ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si em permet, el Sr. Joan Marí i Tur era el diputat que havia
formulat aquesta pregunta, m'ha telefonat que estava a llista
d'espera, a Eivissa, i no sabia si podria arribar a temps.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, en aquest cas, aquesta pregunta decau. Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, queda decaiguda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, veig que farem via.

I.3) Pregunta RGE núm. 1490/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Museu de Mallorca.

Passam, idò, a debat de la tercera pregunta, que és la RGE
núm. 1490/00, relativa al Museu de Mallorca. Aquesta vegada
sí pot formular la pregunta l'Hble. Diputat Sr. Gornés i Hachero
per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que vam
formular en petició de contestació per escrit el desembre del 99,
no se'ns ha respost, i tot i que sabem que és una pregunta
tècnica, nosaltres consideràvem que era d'interès poder saber
els programes d'investigació que havia iniciat el Museu de
Mallorca des del 1995 en l'àmbit de les seves pròpies
colAleccions. La pregunta queda formulada així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per respondre, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Gornés, en primer lloc, excusar-me si no li
contestàrem la seva pregunta per escrit, no sé què degué
passar perquè acostumam fer-ho. La contestarem ara oralment
i els efectes seran els mateixos, no?

Bé, vostè em demana programes d'investigació que ha
iniciat el Museu de Mallorca des de l'any 95 en l'àmbit de les
seves pròpies colAleccions, i em sembla que hi havia una altra
pregunta o l'ha feta vostè en algun moment, més enllà també de
l'àmbit de les seves pròpies colAleccions. Bé, avui mateix?

Sí, aleshores, vostè coneix molt bé, tant com jo, la situació
del Museu de Mallorca i de la resta de museus públics de les
Illes Balears, sap que viuen permanentment en una precarietat

de recursos lamentable, l'Estat ja els va traspassar amb aquesta
precarietat de recursos a la comunitat autònoma, el Govern del
PP els hi va mantenir durant prop de vint anys, i actualment
s'han fet uns primers indicis de modificació de la situació, però
repetesc que són uns indicis gairebé anecdòtics tenint en
compte les necessitats d'aquests museus, simplement s'ha
incrementat una mica la millora de la dotació de les despeses
corrents, i ara s'està intentant millorar la dotació del personal
dels museus dins el catàleg que s'elabora per part del Govern.
Crec que era important fer el mapa, diríem, global de la situació
dels museus per aterrar a la cosa específica de la investigació.
Evidentment, un museu que disposa d'aquests recursos no
disposa de cap pressupost propi per engegar projectes
d'investigació, amb la qual cosa ens trobaríem amb la paradoxa
que si explicàssim estrictament la Llei de patrimoni històric,
probablement li hauríem de retirar la condició de museu, perquè
se suposa que línies d'investigació són unes de les exigències
que donen condició de museu a un equipament que guarda,
conserva béns culturals. Així i tot, encara que no disposi de
pressupost propi per engegar unes línies d'investigacions, li he
de dir que nosaltres ja parlam amb els responsables del
desenvolupament de l'I+D, que encara no ha arrencat perquè
disposa també de molt pocs recursos, i els hem començat a fer
entendre, no val a dir que estaven molt predisposats a
entendre-ho, que també matèries d'aquest tipus d'àmbit
d'investigació s'han de considerar desenvolupament i recerca,
i quan hi hagi recursos i unes línies ja en funcionament i en
desenvolupament, acolliran línies en aquest àmbit.

D'altra banda, crec que seria bo que en la mesura que
poguéssim, si no enguany, que ja serà difícil, als pressuposts
de l'any que ve, hi començàs a haver-hi unes línies, un
pressupost, i aquest pressupost fos traspassat als consells
insulars en el moment que rebin la transferència. Així i tot,
repetesc, personal del Museu de Mallorca, sí que ha realitzat
investigacions, en alguns casos investigacions realitzades
sobre  les pròpies colAleccions, per exemple hi ha hagut una
publicació que era resultat d'una investigació sobre l'anàlisi i
les circumstàncies que donaren lloc a la disposició de la
colAlecció d'escultura clàssica del Cardenal Despuig, bé, perdó,
això no és sobre colAlecció pròpia, sinó que és una investigació
sobre una temàtica externa al museu, però, en canvi, sí, per
exemple, al llarg del 98 s'han completat estudis previs de
redacció definitiva -no, tampoc, espera ...

A veure, no, aquesta llista que tenc són treballs
d'investigació no sobre colAleccions pròpies, sinó sobre temes
diversos. Pot ser interessi llegir-los, han donat com a resultat
una publicació, jo, més que res, el fet de llegir-los és perquè
tampoc no es tracta de menystenir aquelles feines
d'investigació fetes per personal del Museu sense comptar amb
facilitats de les administracions públiques, per tant per ventura
està bé esmentar-les, aleshores, repetesc, que s'han establert
tota una sèrie de colAleccions -ara no ho trob, i tenia un paper
en el qual hi havia, em perdonaran un minut? ...

Sí, Estudi històric sobre la làpida funerària de Pere
Espanyol dipositada al Museu de Mallorca, és una de les
coses que hi ha. Per exemple, Làpida funerària del canonge
Garau recuperada pel Museu de Mallorca, és una
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comunicació presentada al Vè Congrés organitzat per la
Societat Arqueològica LulAliana. Després hi ha tota una sèrie
d'investigacions fetes, repetesc, sobre béns patrimonials
externs a les colAleccions del propi museu, però jo entenc que
no són objecte de la pregunta del Sr. Gornés.

En principi, ... per exemple aquí n'hi ha una altra, aquí hi ha
una investigació feta pel Museu de Mallorca com a colAlectiu
d'investigadors sobre Aigua, transport i conservació que es va
presentar en unes jornades que se celebraren. I després hi ha
una sèrie de treballs d'investigació en procés de realització,
centrats en l'anàlisi dels fons pictòrics de la colAlecció Despuig
que varen ser adquirits pel Govern a partir de la subhasta dels
béns de la possessió de Bendinat que es va produir el maig del
99. En qualsevol cas, repetesc, tenc una llista d'altres treballs
d'investigació fets en temàtiques externes a les colAleccions del
museu que puc posar a la seva disposició, immediatament que
vostè vulgui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica? El Sr.
Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si el somrís del conseller es
referia a la temàtica dels treballs d'investigació que ens ha
relatat o al programa en general d'aquest museu. 

Primer, contestar-li a l'argument que la precarietat econòmica
dels museus és una cosa que ve d'enfora i que ara s'intenta
aclarir. A mi em sap greu no haver dut les xifres, però he fet una
petita comparativa dels pressuposts de l'any 99, fets per un
govern del Partit Popular, i els pressuposts de l'any 2000, fets
per un govern d'esquerres, per la seva conselleria, per vostè,
supòs, i és cert que en alguns capítols hi ha un petit augment,
p erò percentualment petit, petit, i açò entenc que implica donar
continuïtat a una política i a una labor que s'havia fet des de la
seva transferència, no sé si dins el cap del conseller hi cap la
idea de continuar potenciant aquests aspectes, però les dades
ens indiquen que la política museística és continuïsta en aquest
sentit. de qualsevol forma, ja ho veurem en una compareixença
que hem demanat en aquesta cambra sobre aquesta qüestió, un
monogràfic per parlar d'aquest assumpte.

Jo, la veritat és que he quedat un poc sorprès que el Museu
de Mallorca que en teoria ha de ser la principal institució
museística -hauria de ser- de les Illes Balears, tengui tan poc
caliu, tengui tan poca iniciativa i tengui tan poca empenta
quant a investigació, però no només quant a investigació, sinó
que arrel de les diferents preguntes que vostès han contestat,
a aquest diputat, es nota que hi ha una decadència, des de fa
quatre o cinc anys, o sis, quant al grau de visites, recaptació
d'entrades, publicació de llibres, d'estudis, etc., etc.

Comparant aquestes dades amb altres del Museu de
Menorca o del Museu d'Eivissa, veim que el Museu de

Menorca i el Museu d'Eivissa han publicat tres, quatre o cinc
estudis o treballs o han emprès projectes d'investigació
diversos per any, i, en canvi, aquí, ens trobam que els projectes
d'investigació són, no diré que ridículs, per respecte, perquè
són treballs que no conec directament, però em semblen de molt
poca entitat per ser de tot el Museu de Mallorca, que, en teoria,
com dic, hauria de tenir, i que té, estic segur que té, el capital
humà i científic suficient per poder desenvolupar tasques
d'aquest tipus.

Açò ens indica que s'han d'aplicar mesures correctores per
tal de dinamitzar, de qualque forma, aquesta institució, i que
realment ocupi el lloc que es mereix com un dels centres
culturals principals de l'illa de Mallorca i de totes les Balears, no
pot ser que museus amb pressuposts menors i d'abast menor,
tenguin més activitat investigadora, cultural i difusora que el
Museu de Mallorca. La veritat és que pensava que la resposta
s'havia dilatat per qualsevol altra causa que no fos realment que
no hi ha contingut per poder donar resposta a la nostra
pregunta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, jo crec que vostè ja em
coneix una mica, a mi, i jo som molt poc donat a inventar-me
pelAlícules irreals, si és que no queden contrastades per l'anàlisi
de la realitat, és evident que la situació del Museu de les Illes
Balears que depenen del Govern de les Illes Balears i
especialment el Museu de Mallorca necessiten una nova
empenta i una nova revisió en molts dels seus aspectes, estic
totalment d'acord, jo li he de confessar que em pensava que el
traspàs, la transferència als consells insulars seria més ràpida
del que ha resultat ser i a posta vaig creure que estava obligat
a tenir una prudència respecte d'aquests equipaments culturals,
i no ser jo, sinó que ja haguessin estat els consells insulars,
que en darrera instància sembla que en seran els gestors
definitius,  qui introduïssin les reformes, les rectificacions o les
línies d'actuació que considerassin oportunes.

Així i tot, jo li vull agrair que vostè, encara que faci ús de la
seva condició de diputat de l'oposició i per tant ha de
qüestionar el que el Govern fa o deixa de fer, tengui l'honradesa
de dir que, efectivament, els quatre o cinc darrers anys, el
Museu de Mallorca ha estat prou en situació de declivi i que,
a la vegada, reconegui que la situació actual és una situació de
la qual els responsables polítics actuals en són molt poc
culpables.

Respecte de l'anàlisi comparativa dels pressuposts, jo ja li
he dit que simplement s'han augmentat partides pel que són
despeses corrents, que són petites, però que han estat molt
agraïdes per part dels responsables directors d'aquest museu,
i li posaré l'exemple del Museu de Menorca que ha passat de
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tenir 400.000 pessetes per pagar l'electricitat a tenir 3 milions,
cosa que li permetrà destinar altres doblers que al final havia
d'anar canalitzant cap al pagament de l'electricitat, a qüestions
diverses.

En qualsevol cas, i en conclusió, és evident que és hora de
començar a prendre decisions sobre els museus de les Illes
Balears, i jo ara ja estic disposat a començar a fer-ho fins que
em correspongui fer-ho, no sé quants de mesos seran.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1491/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a museus de titularitat privada.

Conclosa aquesta pregunta, passam a la quarta, que és la
RGE 1491/00, relativa a museus de titularitat privada. Per
formular la pregunta, té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Gornés i
Hachero, per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta sobre quins
museus de titularitat privada compten amb estatuts, documents
de constitució, a l'àmbit de la nostra comunitat autònoma, ve en
el sentit de posar damunt la taula quins són aquests museus
que, en teoria, poden tenir dins els seus magatzems i en les
seves colAleccions, poden tenir exposats béns públics, com diu
la Llei de patrimoni històric de la nostra comunitat autònoma, i
en quines condicions. Sabem que no hi ha una regulació
específica per als museus a la nostra comunitat autònoma, però
també sabem que hi ha museus privats i museus públics que
estan formalment constituïts. No podem estar d'acord amb una
resposta que el conseller ens va fer arribar, on li demanàvem
que ens relatés quins eren els museus de titularitat pública
formalment constituïts, a la resposta només esmentada aquells
museus que depenen directament de la comunitat autònoma,
quan nosaltres sabem positivament  que hi ha museus d'altres
institucions públiques, ajuntaments, consells insulars, que
tenen constituïts formalment aquests tipus de museus, amb la
qual cosa la resposta, nosaltres creim que és del tot incorrecta
o, almenys, que hi falta una part.

Per tant, voldríem saber quina és la voluntat del Govern
balear quant a la regulació d'aquest tipus de museus, de
titularitat privada, i com queden afectats en teoria aquests béns
mobles que, en teoria, com dic, són de titularitat pública, i que
estan gestionats per aquestes entitats privades, en part, perquè
hi ha altres béns que són privats i, per tant, no tenen aquesta
consideració jurídica.

Així queda formulada la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, si vol contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sr. President. Sr. Gornés, aquest tema també és un tema del
qual ja n'hem parlat algunes vegades, ara, en aquest país
nostre, pot passar que les coses més evidents resultin
inexistents, seria el més lògic del món que la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i
Cultura, disposàs d'un registre de museus de titularitat privada
de cadascun dels quals hi hagués la fitxa corresponent,
l'inventari dels béns que té catalogats i dipositats, ara, la veritat
és que no es disposa d'aquest registre de museus de titularitat
privada, per tant, a partir d'aquí, no sabem quins museus
compten amb estatuts o documents de constitució, això sí,
existeix una relació de museus, feta l'any 94, on s'especifica el
titular, però no si es disposa d'estatuts.

De l'únic museu de titularitat privada a les Illes Balears del
qual hi ha una certa documentació administrativa, és del Museu
de Deià. Què vol dir això? Que és una situació absolutament
inaccept able, que s'ha de corregir, i jo crec que s'ha de corregir
en un doble marc, d'una banda en el marc que determina la Llei
de patrimoni històric, que vostè sap perfectament quina és, i
segon, en el marc de la Junta Interinsular de Patrimoni Històric,
de la qual se n'ha fet una primera reunió, a mitjan maig-finals de
maig es farà la segona, i es comença a elaborar un pla de feina
progressiu, que no serà gens ni mica fàcil que retir, perquè els
recursos humans disponibles per fer-ho no són massa
abundosos, però hi ha la voluntat d'anar avançant per aquí. I,
evidentment, la regulació definitiva de tot això acabarà definint
el marc legal a través d'una llei d'arxius i de museus,
possiblement una llei estricte de museus que aquest govern té
voluntat de l'any 2001 entrar al Parlament, i amb la qual ja hi ha
un petit equip de tècnics que hi està fent feina. La llei de
museus de les Illes Balears serà el lloc on definitivament es
perfilaran totes aquestes coses, i mentrestant a la Junta
Interinsular s'han d'anar fent les passes adequades per arribar
a aquesta regulació tant dels museus públics com dels museus
privats que tanta falta fa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, si vol fer ús del dret de
rèplica?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Com he dit, són preguntes molt
tècniques perquè originalment es van formular amb resposta
per escrit, i tal vegada poden ser una mica farragoses per als
altres diputats, però jo pens que és del màxim interès poder
posar llum sobre qüestions d'aquest tipus, no?, que afecten el
nostre patrimoni històric.
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El conseller ha posar en evidència alguns aspectes que
nosaltres ja coneixíem i que açò du cap que el Govern ara tengui
la responsabilitat de tirar endavant les solucions per tal de
donar compliment, primer, al que estipula la Llei de patrimoni
històric, que té uns quants apartats que en teoria haurien de ser
el bessó d'aquesta futura llei de museus, jo no sé si fa falta una
llei o un decret, però sí que fa falta aquesta base jurídica per tal
de poder fixar uns criteris comuns, iguals per a tothom, per
poder constituir, com a mínim, el que moltes entitats
autodenominen museus, no?, avui mateix podem passejar per
qualsevol indret de les nostres illes i trobar cartells i indicadors
de museus que no són tants, jo entenc que un museu ha de
tenir, com a mínim, tres funcions bàsiques: conservar, investigar
i difondre; i evidentment, molts d'aquests autoanomenats
museus no compleixen moltes vegades cap d'aquestes tres
funcions bàsiques. Les feines són bastants, Sr. Conseller,
nosaltres li demanaríem que s'hi posassin realment de veres,
sobre aquesta qüestió, primer, elaborar el marc jurídic de detall
i, segon, intentar saber quins són aquests béns mobles
que són de titularitat pública i que es troben en mans
d'institucions privades, autoanomenades museus, que estan
obertes al públic, que evidentment no hi ha pegues en teoria per
poder accedir a veure i a investigar sobre els béns que estan
dipositats en mans d'aquestes institucions, però que,
evidentment, necessiten d'un control de l'administració clar i
ferm per tal d'assegurar la transmissió i la conservació d'aquests
béns cap al futur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, si vol un torn de
contrarèplica, per tancar?

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, assumir el repte de començar a fer-
hi feina, jo reconec que encara no ens hi hem posat, al tema dels
museus, més o menys ho he explicat abans, de feina n'hi ha
molta per fer, malauradament amb anterioritat i durant massa
temps se n'ha fet poca, i és evident que ja és possible que no
puguem esperar més temps. Ja li he dit que ja hi ha un petit
equip de tècnics que ha començat a fer un primer projecte de llei
de museus i que a la pròxima reunió de la Junta Interinsular, ja
hi haurà un punt que tractarà la problemàtica dels museus i a
veure quina línia de feina s'ha de seguir per anar fent aquesta
primera destriada d'aquells equipaments que realment mereixen
esser autoanomenats museus i aquells altres que no, i
probablement ja donarem peu a l'aparició d'aquest registre de
museus de les Illes Balears que, mitjançant decret, es podria
crear i es podria començar a alimentar, evidentment, no d'una
manera frívola, que bastàs la pura autodenominació per quedar
registrat, sinó prèvia comprovació que realment allò que
s'anomenen museus, compleixen aquestes tres obligacions que
la Llei de patrimoni els marca.

Per tant, ja li anuncii, repetesc, que pròximament ens hi
posarem de bon de ver. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1492/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procediments d'emergència als museus.

Passam ja, per tant, a la cinquena i darrera pregunta de
l'ordre del dia, que és la RGE núm. 1492/00, relativa a
procediments d'emergència als museus. Per formular la
p regunta té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Gornés, per un temps
de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President.

Aquesta pregunta sobre quins museus gestionats per la
comunitat autònoma de les Illes Balears compten amb
procediments d'emergència, ve arrel que els museus, com a
institucions vives que són, acullen gent, acullen actes de tot
tipus, adults, infants, jubilats, turistes, i, per altra part, també
contenen colAleccions de tipus històric o d'altres categories.
Nosaltres volíem saber quines són les mesures que hi ha
previstes en cas que es produeixi en aquests centres una
situació d'emergència que pot venir donada per incendis,
explosions, hem de tenir en compte que tots els museus
contenen laboratoris de restauració que a la vegada
emmagatzemen productes químics, inflamables i que, segons
quines puguin ser les circumstàncies, poden ser perillosos per
a la salut i per a les persones que manipulen aquests
productes. Nosaltres pensam que és necessari que aquest
tipus d'institucions comptin dels procediments adequats en
cas que s'hagi d'evacuar amb urgència l'edifici, tant els
procediments  per salvar aquestes persones com els
procediments per salvar els béns o les colAleccions que tenen
dipositades i exposades al públic aquestes institucions.

Voldríem saber si realment es compta o no, o almenys si es
té previst comptar amb aquests procediments d'emergència que
no són més que manuals pels quals, d'una forma esquemàtica
i clara, vénen recollits tots les supòsits de petites emergències
o perills i les possibles respostes que ha de donar el personal
tècnic d'aquests museus davant una situació de risc per a les
persones i els béns que tenen tutelats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, en resposta a la seva
pregunta li he de dir, malauradament, tampoc no tenen resolt
aquest tema els museus de les Illes Balears, una vegada
consultats els directors dels centres, ens han dit que no
compten amb procediments d'emergència, una vegada
nosaltres hem rebut la seva pregunta i sabem la resposta que
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ens donen els directors, remetem un escrit a Presidència on
demanam si Presidència, dins una globalitat de les instalAlacions
que depenen del Govern, té previst fer alguna cosa, i ens
comuniquen que sí. Li llegiré textualment l'escrit, signat pel
conseller de Presidència, Sr. Antoni Garcias i Simón, no és el
director de Patrimoni -ho sé perquè va ser alumne meu: "En
relació al vostre escrit de 25 de febrer del 2000, us comunic que
no hi ha cap tipus d'assegurança que cobreixi l'edifici del
Museu de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, tant
pel que fa referència al continent com al contingut, i tampoc no
hi ha cap tipus d'assegurança privada en relació amb el personal
que fa feina en aquestes instalAlacions. Així mateix, us comunic
que, com a projecte de futur, es preveu estudiar la contractació
de riscos. En relació al procediment d'emergència, la Conselleria
d'Interior, que n'és la competent, treballa en l'elaboració d'uns
procediments d'aquest tipus, per la qual cosa us prec que, si en
voleu més informació, us poseu en contacte amb la conselleria
esmentada".

Jo mateix en vaig parlar amb el conseller Costa i em va dir
que ja n'havien començat a parlar i, per tant, preveig que els
propers mesos, aquest tema, en la mesura de les possibilitats
que permeten els edificis, perquè en determinades coses hi
haurà limitacions evidentíssimes que no seran fàcils de resoldre,
com no sigui amb inversions més o menys costoses, des de la
Direcció General de... no sé ara quin nom té la direcció general
que es pugui encarregar d’aquestes coses, tenen present ja la
problemàtica, perquè jo, repetesc, ja n’he parlat amb el conseller
Costa, i ell ho ha assumit com una de les tasques a incloure a la
seva agenda. Aquesta és la situació. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té cinc minuts, Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè ens trobam
amb el mateix. Des que ha començat aquesta comissió, com
haurà pogut deduir el conseller, les preguntes van en aquest
sentit, posar en evidència les mancances amb què compten els
museus de titularitat estatal gestionats per la comunitat
autònoma, mancances que -jo no estic d’acord amb el conseller-
no vénen derivades de criteris polítics ni de directrius
polítiques. El conseller sap que no és un problema polític
aquest, i que surti el conseller dient que els responsables són
els de l’anterior equip de Govern, quan estam parlant de
qüestions purament tècniques, no li puc acceptar. Haurà
d’entendre que jo no puc acceptar que la responsabilitat sigui
política, sinó que al meu entendre la responsabilitat és una altra,
però del que es tracta és d’intentar trobar i articular les
solucions correctes per cobrir aquests buits. No vull, ni el
nostre grup pretén, amb aquestes preguntes cercar culpables de
determinades situacions, sinó que del que es tracta és de poder
disposar d’unes infraestructures culturals amb totes les
garanties i amb les qualitats necessàries en una comunitat
autònoma rica en patrimoni cultural i històric com és la nostra.

Qualsevol altre comentari al respecte, que no es compti
actualment amb procediments d’emergència davant situacions
de risc és obvi, i nosaltres evidentment vigilarem perquè en un
termini curt de temps els nostres museus puguin comptar
realment amb aquestes tasques que vostè ha anunciat que
volen dur a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tancar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, compti sempre amb la
meva absoluta complicitat per millorar aquests equipaments
culturals que són els museus. Evidentment jo no estic d’acord
amb vostè que només siguin qüestions tècniques, jo crec que
hi ha un problema greu darrere els museus, i és un problema
greu que trobam darrere altres coses, i és que en el moment que
se’n va acceptar la transferència, es va acceptar de mala
manera; i crec que també un altre problema greu és que aquesta
comunitat autònoma, les Illes Balears, més enllà de les seves
aparences de mostrador lluminós té un finançament pèssim,
que acaba emmalaltint tota l’administració i totes les
actuacions polítiques d’aquest govern, també crec això, i en
darrera instància és una decisió política si feim un institut o si
posam doblers al museu, o si gastam uns doblers en publicitat
o si posam doblers a un museu. En darrer terme les solucions
tècniques deriven de preses de decisió polítiques prèvies.

En qualsevol cas jo estic ben segur que vostè té un esperit
constructiu, el conec. Jo crec que les seves preguntes fins i tot
serveixen per constatar, fins i tot generant -a mi almanco me la
generen- un cert sentiment masoquista a l’hora de parlar dels
nostres museus, perquè realment és patètica la seva situació.
Per tant, serveix per fer una descripció real, que jo no
dissimularé gens ni mica, de la situació dels nostres museus.
Ara bé, el que li puc dir són dues coses per acabar: Els museus
estan com estan per tota una deixadesa d’anys acumulats, i
això és així, ni polític ni tècnic ni el que sigui, és així; que el
museu de Menorca tengui el mateix personal que fa vint anys,
quan estava tancat, és una cosa que escarrufa. I segon, li puc
assegurar que li agraesc les seves freqüents propostes de
tractament d’aquests temes, i ben segur que d’aquest govern,
en la mesura que sigui responsable de la gestió dels museus,
poc a poc se n’aniran derivant millores positives. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 719/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a la construcció d'un nou
edifici per a l'Escola d'Adults de Maó.

Esgotat el torn de preguntes, passam a continuació al debat
del segon punt de l’ordre del dia, relatiu a proposicions no de
llei, i començam per la RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la construcció d’un nou edifici per a l’Escola
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d’Adults de Maó. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Gornés. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. L’Escola d’educació de persones
adultes de Maó Joan Mir i Mir compta actualment amb una
matrícula de més de 1.400 alumnes, que reben classes repartits
per tres centres diferents d’ensenyament. La tasca docent que
desenvolupa aquest centre, i en general totes les escoles
d’adults, és una labor que hem d’estendre a totes les escoles
d’adults de Menorca, que compten amb més de 3.500 alumnes,
suposa una fita destacable en l’ensenyament de les persones
adultes de les Illes Balears, ja que omplen un aspecte d’interès
social en la seva tasca, permetent que moltes persones puguin
acollir-se a cursos de formació laboral, d’especialització, o
senzillament d’oci. Tot açò en conjunt entenem nosaltres que
representa una oferta formativa i educativa de primer ordre. 

L’elevat nombre d’alumnes matriculats a Maó obliga a la
direcció del centre a descentralitzar els esforços
d’infraestructura i de personal, la qual cosa suposa ja un
augment de la despesa corrent per impartir les classes, i que ha
de costejar l’associació d’alumnes corresponent. Els
inconvenients, idò, són molts: manca suficient d’espai, barreres
arquitectòniques, mobiliari no adequat per a les persones
adultes, dispersió d’esforços, despeses i personal, etcètera.

El nostre grup pensa que s’ha d’articular la solució
necessària per donar a l’Escola d’Adults de Maó unes
infraestructures adequades perquè pugui desenvolupar la seva
tasca en les millors condicions possibles, i així poder oferir una
educació i formació de qualitat. Actualment un dels edificis
d’aquesta escola d’adults és propietat de l’Ajuntament de Maó.
El batle de Maó va oferir públicament i als mitjans de
comunicació, va oferir a la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears uns solars perquè es pogués
construir una nova escola d’adults, per poder donar abastament
a totes les persones que estan matriculades a Maó, i nosaltres,
recollint aquest esperit constructiu de què sempre hem fet gala
amb les propostes que hem duit a aquesta comissió, posam a
damunt la taula la necessitat de la construcció o de la creació
d’un nou centre d’educació per a persones adultes a Maó, per
donar solució a les necessitats d’aquests alumnes.

Hem de dir que aquesta proposta va ser presentada ja al
Consell Insular de Menorca. Se’ns va votar en contra perquè en
teoria se’ns va dir que s’estaven estudiant les solucions
adequades per tal de poder comptar amb totes les dades i amb
tots els factors per poder avaluar si era realment necessària la
construcció o la reforma d’un nou centre. Açò és una proposta
que nosaltres vàrem presentar, si no record malament, a
principis d’any. Han passat ja tres o quatre mesos, i jo pens que
la Conselleria d’Educació i Cultura ja haurà pogut meditar i
elaborar les dades per tal de poder donar resposta a aquesta
proposta que nosaltres presentam avui. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Evidentment jo no tenc un gran
coneixement de quina és la situació de l’educació d’adults a
Menorca, però com que el meu company que no ha pogut
assistir aquí, Josep Portella, ho ha preparat, jo crec que podré
fixar la posició correctament sobre aquest tema.

Bé, sens dubte el sistema d’educació permanent d’adults
de Menorca és una realitat ferma per l’esforç del professorat,
p er l’esforç de les associacions d’adults i per l’esforç de les
institucions que han fet possible al llarg dels anys la seva
consolidació i desenvolupament. Els més de 3.500 alumnes, si
sumam els de les ensenyances reglades i no reglades,
representen un percentatge de la població molt elevat, amb
diferència és el més elevat que es dóna al conjunt de les
Balears que participen de les ofertes educatives de l’educació
permanent d’adults. Precisament aquest nombre d’alumnat és
el que motiva la proposició no de llei del PP, concretament és
el cas de Maó. A Ciutadella també es presenten problemes
d’ubicació, i l’Ajuntament de la ciutat els ha donat solució amb
l’habilitació d’un edifici al Pius XII que podrà donar resposta
a les necessitats d’espai. A Maó el conjunt d’alumnat suma
unes 1.500 persones, i açò ha originat que les actuals
instalAlacions a l’escola Joan Mir i Mir, dit així en homenatge a
l’ilAlustre anarquista maonès mort a 1930 i iniciador a Menorca
de tota la xarxa d’escoles lliures i integrals a principis de segle,
siguin avui insuficients.

Però, és això un problema del curs 1999-2000? És que ha
passat l’alumnat de 700 o 800 a 1.500 persones en un any? Qui
llegeixi l’exposició de motius de la proposta es podrà pensar
que és així, que fins ara no hi havia la demanda, i que ara sí que
hi és. Res més enfora de la realitat. La xifra d’alumnes és alta
des de fa alguns anys, i des de fa alguns cursos s’imparteixen
algunes matèries a l’escola pública Antoni Joan, pròxima al
centre.

Quina solució presenta el PP amb la proposició no de llei?
Fer un centre nou. Si és aquesta la solució, una incògnita ens
hem de plantejar: per què no es va posar en pràctica quan el PP
era qui governava a les Illes Balears i tenia les competències en
matèria educativa? Per què quan es va negociar el traspàs de
competències el PP no va defensar una dotació suficient per fer
front a aquestes necessitats que semblen inelAludibles? És el
PP qui té la resposta. Només apuntar que aquest any el Consell
Insular i els ajuntaments han augmentat en 6 milions de
pessetes la seva aportació, per fer possible una millora de
l’oferta educativa. Per què serviran aquests 6 milions més?
Senzillament perquè els professors que es contracten a través
de conveni no facin nou mesos de contracte, com als darrers
anys, sinó deu; almeny s que tenguin un mes per preparar el
curs i no hagin d’iniciar el contracte el dia que el curs comença.
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Respecte a la construcció d’un nou edifici, creim que hem de
ser sobretot sensats i assenyats pel que fa a la despesa pública.
En comptes de fer una inversió multimilionària, per què no
s’opta per la via d’aprofitar les instal Alacions i equipaments
educatius ja existents? La idea que l’actual edifici acull els
ensenyaments reglats, per la qual cosa sí que hi ha espai
suficient, i que els ensenyaments no reglats puguin realitzar-se
a escoles fora de l’horari escolar sembla ser que és la millor. De
fet el propi Partit Popular en el programa electoral en les
passades eleccions defensava aquesta optimització de l’ús de
les instalAlacions educatives públiques. De fet en aquest
parlament fa uns mesos el propi Partit Popular presentà una
proposició no de llei reclamant una major utilització dels centres
escolars per a les activitats socials i d’extensió de l’educació. El
cas de l’escola d’adults de Maó és un cas clar en el qual es pot
treballar en aquesta direcció. De fet tenim coneixement que el
delegat territorial de la Conselleria d’Educació a Menorca ja ha
mantingut contactes amb l’escola d’adults per acordar
conjuntament solucions a la manca d’espai. També sabem que
el Consell Insular ja s’ha reunit amb representants de l’Escola
d’Adults de Maó per estudiar la qüestió i fer el seguiment de les
possibles alternatives que es plantegin. Nosaltres, el nostre
grup parlamentari estam en aquesta direcció. Per aquest motiu
no donarem el vot afirmatiu, sinó que serà negatiu a aquesta
proposició no de llei, que fins i tot contradiu el discurs del Partit
Popular en la matèria que ens ocupa. 

I crec que per confirmar aquesta posició, i per remarcar que
es tracta d’una proposició no de llei eminentment oportunista
del PP, no volem emprar paraules nostres, sinó paraules del
propi exconseller d’Educació i company de partit del PP, del
grup que ho proposa, el Sr. Manuel Ferrer. Idò el Sr. Manuel
Ferrer, en resposta a un oferiment del batle de Maó, Sr. Artur
Bagur, de terrenys per a la construcció d’una escola d’adults
nova, li va contestar per escrit, i amb la brevetat de paraules que
en ell era habitual: “Hem rebut recentment la seva resposta
amabilíssima de cedir-nos un solar on poder construir en un
futur pròxim un nou centre d’educació de persones adultes a
Maó. Li estam molt agraïts per aquesta iniciativa, però en
aquests moments no és adient pretendre cap iniciativa en
aquest sentit”. Aquestes paraules no són de fa 10 anys, ni de
fa uns pocs anys, són signades el 10 de maig de 1999. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup parlamentari, des
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, hem intentat escoltar
atentament i veure quins arguments a favor treia el portaveu del
Grup Parlamentari Popular respecte de la seva proposició no de
llei, amb la qual s’insta la Conselleria d’Educació i Cultura a
construir un nou centre d’educació de persones adultes a la
ciutat de Maó. En principi a nosaltres ens sembla una proposta
aparentment molt positiva, aparentment molt bona, no té per
què haver de ser xereca aquesta proposta que se’ns fa,

construir un nou centre d’educació de persones adultes, tant
a la ciutat de Maó, com a la ciutat de Ciutadella, com a
Menorca, com a Mallorca, com a Eivissa, sempre esdevé una
cosa positiva. I quan dic sempre vull dir ara, vull dir abans  i
vull dir de cara al futur. D’allò que es tracta, és de veure quin
moment és el més oportú per fer-ho, i en quin moment es
compta amb els mitjans que fan falta per poder dur a terme
aquesta construcció d’un nou centre d’educació de persones
adultes. En el cas del centre d’educació de persones adultes a
la ciutat de Maó, està clar que la Conselleria d’Educació i
Cultura en aquests moments, i el Grup Parlamentari Popular ho
sap molt bé, disposa d’uns pressuposts, i més enllà d’aquests
pressuposts no se’n pot sortir.

Una altra cosa hagués estat si aquesta Conselleria
d’Educació i Cultura hagués pogut disposar de més recursos,
sempre com a resultat d’una bona negociació en les
competències d’Educació que varen ser transferides metre
governava el Partit Popular. Nosaltres volíem fer quatre
observacions a aquesta formulació de la proposició no de llei.
La primera és que dimecres que ve farà un any que aquest
mateix Partit Popular, que avui diu que s’ha de construir un
nou centre d’educació de persones adultes a la ciutat de Maó,
repetesc, dimecres farà un any que aquest mateix partit popular
considerava que no era adient prendre cap iniciativa en aquest
sentit, i no estaven a l’oposició, estaven governant. Si
dimecres farà un any no era adient, qualque cosa ha d’haver
passat durant aquest darrer any, perquè ara considerin que és
adient.

Segona observació: podríem pensar i creure que durant
aquest any hi ha hagut un increment tan notable d’alumnes
que haurien d’assistir a aquest nou centre d’educació de
persones adultes, hi hauria d’haver hagut un increment molt
notable, molt considerable d’alumnes que hi reben classes, i
per tant això faria que sí, que hi hagués hagut un canvi notable
i considerable, però amb les dades que nosaltres tenim, tan
considerable i tan notable com perquè hi hagi un canvi en la
decisió política de construir o no construir un nou centre, ens
sembla que no s’han donat.

Una tercera observació que voldríem també destacar és
que, a diferència de com duia els temes la Conselleria
d’Educació en mans del Parit Popular, i com la duu ara la
Conselleria d’Educació del pacte de progrés, creim que es
destaca que s’incrementen i s’intensifiquen els contactes amb
els responsables municipals, amb l’Ajuntament de Maó, cosa
que nosaltres creim que no es feia amb la mateixa intensitat, i
aquests contactes mantenguts, nosaltres sabem, entre el
conseller d’Educació i Cultura i el batle de Maó duen a
entendre com a convenient en aquests moments emprar
instalAlacions de centres ja existents, que estan oberts només
els matins, en jornada continuada, i que poden permetre
l’assistència d’aquests alumnes que efectivament volen rebre
aquesta educació com a persones adultes.

I la darrera observació que volem fer, una miqueta també en
aquest mateix sentit, d’intensificar els contactes de la
Conselleria, no ja només amb els governants, amb les autoritats
municipals, sinó també amb les direccions responsables dels
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centres, això també fa que permeti resoldre problemes d’espai
usant també locals d’altres escoles.

És per tot això que nosaltres creim que en aquests moments,
mantenint el criteri que un centre d’educació de persones
adultes, sigui a la ciutat de Maó, sigui a la ciutat de Ciutadella,
sigui a Menorca, sigui a Mallorca, sigui a Eivissa o Formentera,
sempre seria profitós. En no disposar de recursos suficients, i
tot això com a fruit sobretot d’una mala negociació amb la
transferència de les competències en matèria d’educació, no
podrem donar suport a aquesta proposició no de llei. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Parlem un poc d’un dels ítems que ha
ressenyat el portaveu del Grup d’Esquerra Unida, per fer un poc
de memòria de què ha estat la formació d’adults a Menorca, que
no només és d’en Joan Mir i Mir, amb un anarquisme dubtós,
però que en aquell moment ja anava bé, però que va produir la
fundació no reglada d’una escola del treball, del qual vaig ser
a temps encara a ser alumne nocturn. La situació d’ara, ens
trobam amb una demanda, i les dades que dóna el portaveu del
Grup Popular es fan curtes, arriben a 3.900 entre tots els pobles,
p erò que tenen unes característiques noves. Quines són?
Primer de tot que vivim a un tipus de societat en canvi, de
canvis molts ràpids i constants, que exigiran de molts
d’individus d’aquesta societat un canvi d’ocupació. La fórmula
històrica que estudiem una cosa o aprenem un ofici, i durant
tota la vida feim el mateix, i ens casam amb una dona i sempre
serà la mateixa -i perdó per la nota humorística- són dos dels
conceptes que han canviat més ràpidament en aquests any s. Ni
una cosa és per a sempre ni l’altra tampoc, perquè no depèn del
coneixement d’una professió, sinó de situacions econòmiques
que avui escapen, defugen, no solament a aquesta comunitat
autònoma, sinó fins i tot a un estat. 

La mundialització de l’economia, la divisió del treball,
etcètera, faran necessari que canviem un poc fins i tot el títol de
la feina, del tema que ens ocupa, i jo crec que en lloc de parlar
d’ensenyament d’adults entram dins una fase molt més
motivadora, que és d’ensenyament continuat, un aprenentatge
continuat, el podem observar, que es produeix en dues
vessants clares: una, que és més bé d’oci, d’ocupació del temps
lliure per intentar recuperar el temps de quan l’ensenyança
reglada no va ser seguida, perquè segurament no la devien tenir
els alumnes com una dedicació principal, i que després a mesura
que passen els anys se n’adonen que han perdut temps i volen
recuperar, amb ensenyaments tan curiosos com ball, punt de
creu i altres coses. I per una altra part hi ha una deformació
professional, que avui està sotmès, o en una part, a través de
l’Inem, del programa del Codefoc, allà on (...) fins i tot amb
participació dels sindicats i d’associacions patronals es
produeix una actualització de la formació tècnica dels obrers
que estan en els llocs de feina, que ocupen llocs de feina o que

en volen ocupar dins els sistemes productius d’aquesta
comunitat. El turisme, la gran necessitat de trobar mà d’obra en
aquest aspecte tan fonamental per a l’economia de les Illes, i
que no està cobert moltes vegades per joves o per obrers o per
treballadors de les pròpies Illes, i necessitam una importació de
mà d’obra important des de fora d’aquí. Açò promourà de cada
vegada més la necessitat que les persones de més de 16 anys
no deixin la formació.

Per tant, en açò podem coincidir tots els grups, també el
Grup Popular, amb la sensibilitat coneguda del Sr. Gornés, ho
ha certificat. I ara demana que per solucionar açò troba que és
fonamental una construcció d’un edifici. Quina és la situació
i quines són les motivacions? Deixarem anar el passat de
moment, per analitzar, perquè tothom té dret a canviar d’idea,
de punt de vista i de motivació, i, si no estic equivocat, pel que
ha expressat diu “manca suficient d’espai”. En aquests
moments hi ha a Menorca dos instituts a Ciutadella, un a
Ferreries, un a Alaior, tres a Maó, a més de dos locals
específics per a formació d’aquestes persones adultes.
Barreres arquitectòniques en aquestes instal Alacions, estan
proveïdes d’ascensors i permeten, com és natural, als alumnes
amb minusvàlues físiques poder accedir a les aules educatives.
El mobiliari per a les persones adultes, jo supòs que el
portaveu del Grup Popular, Sr. Gornés, té una falla de memòria
que tenim tots quan passam els anys, però se n’ha d’adonar
que quan parlam d’alumnes d’instituts estam parlant de
persones entre 16 i 18 anys, que la grandària com a persones
està feta ja. No és un mobiliari per a criatures de 10, quan un té
16 o 17 anys l’altura que havia de tenir ja la té, el mobiliari és
absolutament adequat. Sí, em fan..., té raó quan diu que
després creixem cap a les bandes en comptes de créixer per alt,
però el mobiliari és perfectament adequat. No és un problema
d’espais.

I tenim per una altra banda el que ja s’ha esmentat, i és
quina utilització feim d’aquests centres. Però hi hem d’afegir un
ítem més. Hi ha una característica a la formació continuada
d’adults, que és una, els ensenyaments reglats, gent que va a
classe per tenir un títol, el que sigui, de graduat escolar o de no
sé què li diuen ara, de segona ensenyança, batxillerat unificat,
per una banda; i els que hi van per gust, com una formació
continuada, o els que hi van per necessitat, per motius
d’actualitzar els coneixements d’un ofici. Però açò és una
matrícula que no és fixa. Una de les coses que hi ha és, primer
de tot, la inconstància en l’assistència a les classes, motivada
moltes vegades per situacions laborals; quan hi ha una
necessitat laboral forta, a totes les illes, aquí també, en aquests
moments, es produeix un decalatge claríssim en l’assistència a
les classes; per què?, perquè l’exigència del món laboral fa que
sigui difícil poder fer una sèrie d’hores de feina que superen les
35, però també les 40, i que els impedeix moltes vegades
l’assistència. Segona, la demanda de quines matèries s’han
d’estudiar o es volen seguir, que depèn moltes vegades de
situacions o pensaments un poc aliens al que és el mateix
ensenyament.

Per tant, fer un esforç, que són molts milions, per fer un
edifici que només serà utilitzat durant quatre hores diàries, cinc
màxim, quatre més que cinc, per creure que així solucionam el



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 15 /  4 de maig del 2000 199

 

problema, em sembla que és voler caçar mosques amb cartutxos
del 12. És exagerat. Crec que valdria la pena fer una reflexió de
la legislatura passada, quan, em sembla que va ser Unió
Mallorquina, que va proposar que hi hagués escoles d’idiomes
per tot arreu, i amb un programa de construccions
supermilionari, i es va arribar a un consens, igual que amb el
Grup Popular precisament, i és d’utilització de les escoles que
ja estan construïdes augmentant l’ocupació, és a dir traient fruit
d’una inversió que ja està feta. La inversió està feta, i les
escoles d’idiomes, per exemple a Menorca, estan utilitzant els
instituts, i no totes les aules ni molt manco, però ja ho estan
fent, ja tenim un exemple.

Jo crec que valdria la pena fer aquesta reflexió, arribar a
aquest consens, i només crec jo que és acceptable una petició,
o un toc d’avís no, perquè estic convençut que la Conselleria
d’Educació ho té perfectament pensat, i  és que s’utilitzin els
edificis que ja estan fets arreu d’aquesta comunitat autònoma
perquè, a partir de quan els alumnes de l’ensenyança reglada
tornen a ca seva, puguin entrar un nou professorat, un nou
personal d’administració, per poder donar resposta a aquesta
petició de formació continuada que avui tenim presentada.

Jo en aquest sentit, si hagués estat el sentit de: “Escolti,
recordi que hem d’utilitzar els edificis”, hi estaria d’acord. La
construcció d’un edifici a Maó, precisament, no està justificada
ni per l’oferiment de l’alcalde de Maó que, seguint una política
que ja fa anys que té una reserva de territori important per la
política urbanística que ha dut, que pot oferir terrenys
suficients no per a aquest cas sinó per a molts més. És a dir, a
mi em sembla molt bé que un alcalde digui: “Miri, jo li deix, o li
don, o li regalam, un terreny, un solar”, però la solució no és el
solar; després hi ha la construcció i a veure quins són els fruits
que ens pot donar.

Jo crec que són raons suficients, Sr. Gornés, i li dic
respectant la sensibilitat que vostè ha demostrat davant aquest
tema, però es fa tant difícil votar a favor que votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Gornés...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Breument, també, per rebatre
alguns dels arguments que s’han emprat aquí per votar en
contra. S’ha dit que la xifra d’alumnes ha estat alta des de fa
molts d’anys i jo diré que sí, els darrers vuit anys de govern del
Partit Popular en el Consell Insular de Menorca la xifra
d’alumnes de les escoles d’adults va anar augmentant
progressivament perquè el govern del Partit Popular estava
convençut que era un ensenyament que s’havia de potenciar i
s’havia de donar resposta a aquesta demanda social que hi
havia allà, a Menorca.

Vostè em diu que per què no es va posar en pràctica llavors;
jo li he de contestar dient: per què vostès ara diuen que no?
Vostès què pensaven, llavors?, que era necessari o no? Quan
hi va haver el primer oferiment del batle de Maó respecte a

aquest solar, justament faltava un mes per a les eleccions. Com
podríem qualificar aquest oferiment? Jo sé el que implica i sé el
que vol dir, i comprenc perfectament la resposta del conseller
Ferrer llavors, que a un mes vista de les eleccions no es
volgués comprometre a una passa important, primer de tot
perquè no sabia si era un compromís que ell podria assumir de
cara al futur de forma personal.

No s’haurien de mesclar tampoc arguments. Es diu aquí i
s’argumenta que el Partit Popular defensa l’ús dels centres
educatius per a activitats alternatives i, evidentment, sí, estam
per a aquesta labor; com s’ha dit aquí també és una iniciativa
que hem dut al programa electoral i que nosaltres defensam
amb totes les seves conseqüències, però açò no deixa de
banda que vulguem que es creïn els espais adequats per a
aquestes persones. No és només una qüestió que defensem
nosaltres, sinó que les pròpies associacions d’alumnes
defensen i diuen: “Volem espais adequats a les nostres
necessitats, volem sentir-nos tan còmodes com fins ara en els
espais propis per a persones adultes i no haver d’acudir a
escoles o a instituts on, des del mobiliari fins a l’ambient, són
radicalment diferents i ressusciten -diguem- ‘fantasmes’”.

L’allau de cartes al director ha estat palesa aquests dies. A
la meva època de conseller de cultura del Consell Insular de
Menorca, que jo recordi, no se’m va fer arribar cap petició en
aquest sentit, i la iniciativa ha sorgit, com dic, en aquests
darrers mesos.

Nosaltres a la proposta no proposem un calendari per a la
creació o la construcció d’aquesta escola, no posam terminis,
no posam pressupost, sinó que l’únic que defensam és que hi
hagi la voluntat del Govern balear en habilitar un espai adequat
per a aquesta funció. Nosaltres pensam que aquesta proposta
és una oportunitat perquè quedi de manifest quina és la
voluntat del pacte d’esquerres en aquest sentit, que puguin
demostrar la seva sensibilitat, allò que defensaven llavors, que
sí que era necessari comptar amb aquest espai i ara se sumen
a una idea del Partit Popular, que s’hagin d’emprar espais
d’educació alternatius a aquests específics per a aquest
colAlectiu.

Respecte al tamany, no és que ho diguem nosaltres, que el
tamany del mobiliari i dels equipaments no sigui l’adequat,
sinó que ho diuen els mateixos alumnes. Ja ho he dit abans i
els podria mostrat totes les cartes que s’han anat publicant a
diferents mitjans de comunicació en els darrers temps.

Jo..., ja per acabar em sap greu que es voti que no, em sap
greu que es rebutgi l’oferiment del batle de Maó respecte a
aquest solar que, per cert, primer va dir que oferien el solar per
a la construcció d’un nou edifici i es veu que qualcú poques
hores després li va dir que no, que “el solar i la construcció
d’un nou edifici no pot ser; has de sortir i dir que per allò que
advocam és per la creació i la reforma, rehabilitació, del centre
que hi ha”, i açò va ser el que va sortir al cap de pocs dies.

En definitiva, ara defensen arguments que fa uns anys no
defensaven. Es posen en contradicció amb la seva sensibilitat
cap a un tema que nosaltres creim que necessita solucions, no
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dic amb quin calendari, però sí que necessiten solucions per
posar els mitjans necessaris perquè aquesta educació d’adults
es continuï donant com a mínim amb les mateixes garanties
educatives que s’han donat fins ara, i lamentam el vot contrari
dels altres grups.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Esgotat el debat... No, Sr. Pons, era una
intervenció per contradiccions. Passam, per tant, a la votació
del text de la proposició...

(Intervenció inoïble)

No cal i ens estendríem massa. Passam, per tant, a la votació
del text de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No cap l’entrada de...

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

9, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

9 en contra. Perdoni, Sr. Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat, per tant, Sr. Lletrat?

(Intervenció innoïble)

...9 en contra. Per tant, queda rebutjada.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1494/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a conservació del patrimoni
històric.

Passam, idò, al debat de la segona i darrera proposició no de
llei de l’ordre del dia, que és la RGE núm. 1494 d’enguany, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conservació de patrimoni
històric.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat
Sr. Gornés per deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sens dubte és una comissió llarga,
però no és aquest diputat, que fa les ordres del dia.

El coneixement que la societat de les Illes Balears té del seu
propi patrimoni històric és un indicatiu que de forma fefaent no
es coneix encara amb dades fiables; sabem, però, que entre
determinats segments socials hi ha una forta conscienciació
envers la conservació i defensa del patrimoni històric i en
aquest context  hem de situar les nombroses entitats sense
ànim de lucre que diferents colAlectius han creat en els últims
anys a les nostres illes. Aquestes entitats desenvolupen una
important tasca tant en els àmbits d’investigació com en la
conservació i difusió del patrimoni històric de les nostres illes.
A aquestes entitats s’han d’afegir, com a capdavanteres, les
institucions públiques i, per suposat, l’Església catòlica,
hereva d’un immens patrimoni històric. 

Els consells insulars, els diferents ajuntaments, el Govern
de les Illes Balears, mitjançant les institucions que directament
velen pel patrimoni històric -els museus, els arxius i les
biblioteques- són els que han d’actualitzar, els que han
d’actuar de catalitzadors i impulsors d’aquestes polítiques
preventives, conservadores i difusores del nostre patrimoni
històric. Els museus actualment constituïts, com són els
museus de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, són
centres difusors de primer ordre en aquest sentit i se’ls ha de
potenciar adequadament. 

Són moltes, així, les entitats públiques i privades que d’una
o altra forma, amb més o menys recursos econòmics i humans,
actuen i incideixen en la conservació i preservació del nostre
patrimoni històric. 

Així i tot, encara no tothom respecta per igual l’herència
patrimonials dels que ens precediren i encara es produeixen
gravíssims atemptats que indiquen una falta de respecte i
conscienciació realment preocupant envers les restes
històriques i artístiques de les nostres illes. Creim que la tasca
d’educació i conscienciació que cal desenvolupar ha de partir
necessàriament cap a la població escolar com a forma d’incidir
de manera més directa en una educació real en la protecció dels
valors patrimonials i històrics de la nostra terra.

És per açò que hem presentat aquesta proposta amb tres
propostes d’acord: Una, que el Parlament..., o sigui, instam el
Govern de les Illes Balears a elaborar i publicar, en
colAlaboració amb els consells insulars respectius, el catàleg
d’entitats privades i institucions públiques que tenguin com a
objectiu i finalitat la tutela, la conservació, la gestió, la difusió
i la investigació sobre el patrimoni històric de les Illes Balears.
Aquest catàleg permetria disposar de totes aquestes entitats
que, d’una forma moltes vegades altruista, es dediquen a
promoure, a conservar i a gestionar, i a alertar les institucions
dels perills que pugui córrer el patrimoni històric.

En el segon punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes a elaborar, abans de l’inici del proper curs
escolar i en colAlaboració amb els tres consells insulars, un
projecte educatiu destinat a la població escolar de les Illes, amb
la finalitat de millorar i fomentar el coneixement i el respecte cap
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al pat rimoni històric i artístic de la nostra comunitat autònoma.
Pensam que el procés de conscienciació ha de començar des de
baix, des de la població escolar, que és l’única fórmula efectiva
per aconseguir realment que de cara al futur comptem amb la
millor arma amb què es pugui comptar contra l’espoli i la
destrucció del nostre patrimoni, que és que les persones que
ens succeeixin tenguin realment aquesta consciència de tutela
i conservació del nostre patrimoni.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, finalment,
a incloure en els currículums dels diferents nivells del sistema
educatiu reglat obligatori en el termini més breu possible el
coneixement del patrimoni històric de les Illes Balears. És una
mesura que intentaria reforçar aquesta proposta i que sotmet a
la seva consideració.

Em sembla que hem quedat un poc amb quadre, amb la qual
cosa no sé si és que la proposta no... Bé, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per torn de fixació de posicions de la
resta de grups té la paraula el diputat Sr. Ramon, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, la representació unipersonal del
nostre grup es manté aquí, tot el temps escoltant atentament.

El Grup Popular presenta al Parlament, ara, ha presentat una
proposició no de llei perquè instem el Govern a realitzar una
sèrie d’accions en matèria de conservació del patrimoni, que
aquest és el títol de la iniciativa. Creim convenient situar la
proposta en el dia d’avui i en el marc de la distribució de
competències. 

Les competències en matèria de patrimoni històric, també en
conservació de patrimoni històric, són de cada consell insular
des del 1995. Són els consells insulars els responsables de les
polítiques de patrimoni històric a cadascuna de les illes. El
Govern de les Illes Balears, a través de la seva conselleria de
Cultura i Educació, també juga un paper important, important en
la relació amb l’administració de l’Estat i en l’ampliació de l’1,1%
cultural propi i en la coordinació de les iniciatives a cada illa
que es puguin generar en aquelles qüestions que poden tenir
un àmbit interinsular. Aquesta relació entre consells i Govern
s’ha d’establir en el marc de la Junta Interinsular de Patrimoni,
ja constituïda i no precisament a l’època de l’anterior govern del
PP. 

Situats en el marc competencial, passem a veure un per un
els punts que el PP proposa. El primer és que el Govern elabori
i publiqui, en el termini de sis mesos i en colAlaboració amb els
consells insulars respectius, el catàleg d’entitats privades i
institucions públiques que tenguin com a objectiu i finalitat la
tutela, la conservació, la gestió i la difusió, la investigació sobre
el patrimoni històric de les Illes Balears. Apreciam la bona
voluntat de la proposta, recollim el seu esperit, però creim que
el lloc on s’ha de tractar és la Junta Interinsular del Patrimoni

Històric; és allà on el representants dels consells insulars han
de decidir si aquest catàleg ha de ser insular -en tot cas es
poden sumar- o ha de ser interinsular, si ha de ser un catàleg
o ha de ser una relació d’entitats. Em sembla millor la idea de
guia insular d’entitats i associacions culturals, amb presència
també de les que es dediquen al patrimoni i que donaria una
idea global de l’associacionisme cultural, que no pas un
catàleg per a cada tipus d’entitat en funció de l’activitat que
desenvolupen. No estam parlant de milers ni de centenars
d’entitats, sinó d’un nombre més d’acord amb la realitat del
nostre territori i la nostra geografia.

En el segon punt, el PP ens demana instar el Govern a
elaborar, abans de l’inici del pròxim curs escolar i en
colAlaboració amb els tres consells insulars, un projecte
educatiu destinat a la població escolar de les Illes amb la
finalitat de millorar i fomentar el coneixement i el respecte cap
al patrimoni històric i artístic de la nostra comunitat. També ens
p rendrem com a bona la voluntat d’una iniciativa que no va ser
p ossible mentre governà el Partit Popular. En aquest cas és
lògica la colAlaboració entre Govern i consells: el Govern
perquè té les competències exclusives en educació i els
consells perquè les tenen en patrimoni. I on s’ha de fer aquesta
proposta? Nosaltres també pensam que aquesta proposta s’ha
de fer a la Junta Interinsular del Patrimoni. Els consells insulars,
per les competències que tenen, mereixen el nostre respecte i
hem de deixar que siguin ells que determinin les prioritats i les
propostes d’iniciatives comunes amb el Govern.

Quant al tercer punt, el PP proposa incloure en els
currículums escolars el coneixement del patrimoni històric. Per
un costat convé recordar al Grup Popular, per si no ho sap, que
l’actual currículum escolar ja incorpora aquesta línia de
coneixement del patrimoni històric. Per altre costat, com ja d’ha
dit públicament a la tribuna del Ple del Parlament, la Conselleria
d’Educació treballa en la modificació o posada al dia i en el
territori d’aquest currículum. Creim que és el marc de la
discussió global del currículum que tindrà el seu moment precís
on s’ha de treballar, que segur que així s’està fent en aquesta
orientació.

Per aquests motius no donarem suport a la proposició del
Grup Parlamentari Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament des del nostre grup,
des del Grup PSM-Entesa Nacionalista, veim amb bons ulls que
el Grup Parlamentari Popular vulgui presentar una proposició
no de llei sobre la conservació del patrimoni històric. El que
passa és que els termes en què està redactat ens sembla que
no són els més adients i, per tant, tampoc no podrem donar-los
el suport que reclamen i que demanen.
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En la nostra intervenció voldríem fer una distinció entre els
dos primers punts i el tercer. Respecte dels dos primers el que
volem dir és que per ventura estan redactats aquests dos punts
d’una forma que poden induir a pensar, malgrat la formulació
hagi estat feta d’una forma molt treballada, que des d’aquest
parlament es vol instar el Govern de les Illes Balears, però també
els consells insulars. Aleshores, des del nostre punt de vista
entenem que s’ha de parar molt més esment a la constitució
d’uns consells insulars que, com és clar, notori i crec que
indubtable per a tots, s’estan regint també pel règim
d’administració local. Nosaltres en segons quins aspectes no
som qui per dir-los què han de fer i quina feina han de dur a
terme, i tot i això també hem de creure i pensar que la
transferència de les competències en matèria de cultura que
alguns consells insulars ja tenen i que altres estan esperant
tenir, fa que puguin tenir molta més autonomia a l’hora de
l’elaboració d’un catàleg d’entitats privades i institucions, com
és el primer punt, o d’elaborar un projecte educatiu, com és el
segon.

Pensam també, igual com ha manifestat el portaveu del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds, que la Junta
Interinsular de Patrimoni Històric, precisament aquesta junta
interinsular que el Partit Popular no va arribar a constituir, tot i
que tenia temps de fer-ho, ja que la Llei de patrimoni històric va
ser aprovada dia 21 de desembre del 98, tenien bé temps de
constituir aquesta junta interinsular de patrimoni històric i no
ho varen fer, pensam que amb aquesta llei de patrimoni històric
les coses canvien molt i donen moltes més possibilitats a un
altre òrgan com és aquest, el de la Junta Interinsular de
Patrimoni històric, que nosaltres consideram que és allà on
aquesta temàtica hauria de ser tractada.

I finalment el tercer punt, que fa referència a la inclusió en
els currículums del coneixement del patrimoni històric, bé,
d’acord, és el que ja es fa; segons les nostres dades s’està
acabant de fer la primera fase, està en primera fase d’elaboració
i continuarà fent la feina que està fent. 

És per tot això que nosaltres no donarem suport a cap dels
tres punts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, com marca la bona educació i la legislació administrativa,
quan es denega una cosa ha de ser motivada i, per tant, li
anuncii que el nostre grup votarà en contra d’aquesta

proposició no de llei i, per tant, li explicaré els motius pels
quals procedirem a votar en contra.

La proposició de llei té dos elements absolutament
diferenciats entre si: el punt 1 per una part i els punts 2 i 3 per
una altra, tot i que, a més, l’exposició de motius, el títol és un
poc enganyós, Conservació del patrimoni històric, quan
després es parla, bé, de coses relacionades amb el patrimoni
però no exactament de la seva conservació com a tal, i és una
introducció una mica genèrica que després va a parar a unes...,
tres, concretament, proposicions.

La primera jo crec que és una proposta jurídicament
irrellevant, és a dir, el fet que es constitueixi un catàleg
d’entitats privades i institucions públiques que tenguin com a
objectiu i finalitat la tutela, la conservació, la gestió i la difusió
o la investigació sobre el patrimoni històric és, bé, és com fer
un documentet, un llibret, on aquell que tengui interès en
conèixer coses de patrimoni històric idò pugui dirigir-se a
aquestes institucions; és una guia de recursos.

Bé, jo crec que quan vàrem elaborar la Llei el Sr. Gornés em
sembla que era el coordinador de la ponència, si no ho record
malament, i vàrem introduir l’existència d’aquest organisme
que, donat que les competències estaven atribuïdes ja als
consells insulars, idò havia de servir per coordinar i
harmonitzar aquesta tasca en el si de la comunitat autònoma
perquè evidentment el tractament que hagi de tenir el patrimoni
pugui ser d’una manera uniforme i homogènia, tot i que les
realitat patrimonials no són exactament iguals a les tres illes,
bé, a les tres illes i a Formentera, que l’incloc veïnada d’Eivissa,
com a mínim depenent del Consell Insular d’Eivissa, de
moment.

Bé, per tant jo crec que en el si d’aquesta junta interinsular
que vàrem consagrar a la Llei, hauria de ser on s’establís el
mecanisme per no només fer un catàleg d’aquestes
institucions, sinó també, com diu la pròpia llei, veure quines
tenen un caràcter, per la seva rellevància, com ja vàrem veure
a una intervenció no fa gaire, de ser òrgans consultius de les
administracions, que no només tenen perquè ser unes entitats
públiques sinó que n’hi ha d’altres que ho poden ser i, de fet,
a les comissions insulars de patrimoni històric a la legislatura
anterior, almanco aquí a Mallorca, formaven part de les
ponències tècniques, i jo crec que ja que tenim aquesta junta
interinsular, idò deixem que sigui ella la que, en ús de les seves
competències, organitzi una mica el que hauria de ser la vida
civil entorn del patrimoni.

Creim que no és bo un excessiu intervencionisme, i en
aquesta vegada..., ja ho vaig dir una vegada anterior, crec que
ens estam girant els papers: el Partit Popular, que hauria de ser
un partit enormement liberal, peca d’intervencionista i
nosaltres, que hauríem de ser intervencionistes, potser ens
estam tornant molt liberals. Segurament deu ser el final de segle
que ens provoca aquests canvis. Jo crec que existeixen en
aquesta comunitat moltes institucions que tenen una llarga
tradició històrica, jo en vaig esmentar algunes a una altra
intervenció que vàrem tenir en relació a això, i crec que és bo
que aquestes institucions tenguin la seva vida, tenguin l’ajuda,
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però no la intervenció de l’administració, i per tant nosaltres
creim que hi ha aquesta junta interinsular, i a ella li correspon -
sabem que ja han tengut reunions, hi va haver una
compareixença del conseller per explicar-ho- i deixaria en mans
d’aquesta junta l’elaboració d’aquest catàleg, si és necessari,
però no només un catàleg, jo crec que amb això no arreglam res,
sinó la participació d’aquestes institucions, la colAlaboració
entre aquestes entitats i institucions, i l’administració per
fomentar, estudiar, preservar el nostre patrimoni.

De les altres dues, les altres dues que tenen relació amb
l’educació i el patrimoni, bé, jo crec que les altres dues és
graciós que ens insti, a la número 3, incloure en el currículum
dels diferents nivells del sistema educatiu reglat obligatori, en
el termini més breu possible, el coneixement del patrimoni
històric de les Illes Balears. Jo recordaré al Sr. Gornés, li ho
recordaré perquè ho sap, per tant no és que li digui per primera
vegada perquè ell ho sap perquè ha estat diputat a l’anterior
legislatura, no sé si a l’anterior de l’anterior ho era, que durant
jo diria que vuit anys, en els pressuposts de la comunitat
autònoma figuraven dues partides pressupostàries que sempre
eren..., no canviaven mai, canviaven en la seva quantia, que
eren preparació per a les transferències, durant vuit anys es
varen estar gastant un doblers no sé per què, i una altra que era
elaboració del currículum propi. Jo vaig calcular que al llarg de
vuit anys s’havien pressupostat uns 300 milions de pessetes en
aquestes dues partides, i ara resulta que hem d’introduir en els
currículums dels diferents nivells, en el termini més breu
possible, el coneixement del patrimoni històric.

Jo estic d’acord en què s’ha d’introduir, però jo crec que el
Sr. Gornés, si hagués fet una pregunta al conseller en relació a
això, sabria que ja existeixen unes comissions que amb la
finalitat d’aplicar en aquesta comunitat allò que la Logse, llei
que per cert li recordaré que el seu partit no li va donar suport
al Congrés de Diputats, la Logse preveu que facin les
comunitats autònomes. És a dir, és una llei per a l’Espanya de
les autonomies on les comunitats tenen la capacitat d’utilització
d’un percentatge del temps escolar per introduir-hi allò que
creguin interessant. Aquestes comissions ja han estat creades
no només en el tema de les ciències socials, que seria allò on
estaria introduït el patrimoni històric, però també en el camps de
les ciències naturals, en el camp de les llengües, etc. Per tant,
són coses que ja s’estan fent no només en relació al patrimoni
històric i, per tant, no té sentit ara aprovar una proposició de llei
en aquest sentit.

I en tercer lloc, el punt número 2 jo crec que el projecte
educatiu, allò que és el projecte educatiu segons la legislació
actual, és una de les coses que tenen atribuïda per llei els
centres educatius i, per tant, han de ser els centres educatius
que dins el seu projecte educatiu que tenen total autonomia per
elaborar, hauran d’introduir la visita als museus. Jo, pels casos
que conec, que són..., Menorca ho desconec, ho he de
reconèixer, però en el cas d’Eivissa i en el cas de Mallorca jo sé
que els centres escolars destinen part del seu temps a la visita
no només als museus, sinó també a determinades institucions,
edificis que tenen un valor arquitectònic, i els diputats
d’aquesta cambra, quan tenim la sort de poder entrar pel carrer
Palau Reial perquè no hi ha Pla Mirall, veim esbarts d’alumnes

que es dirigeixen a peu a visitar la Seu, llavors visiten la Llonja,
etc., etc. Per tant, crec que és una cosa que els centres
educatius en són tant o més conscients que els diputats i, per
tant, ens sembla absolutament irrellevant fer una actuació
d’aquest tipus, que s’està fent, i existeix a més bibliografia al
respecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Gornés, em demana la paraula per
contradiccions? Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dos arguments principals
són els que s’ha posat damunt la taula i jo vull agrair als grups
que no votaran a favor d’aquesta proposta l’esforç de
conjunció d’arguments, perquè es veu que s’han posat
d’acord en aquest sentit. Un, que són competències que poden
afectar la Junta Interinsular del Patrimoni Històric i, dos, que
són mesures que ja pren el Govern de les Illes Balears.

Jo vaig una proposta, no sé si el president o el lletrat..., no
sé si es pot fer en aquest moment, però faria la proposta de
substituir en els punts 1 i 2 Govern de les Illes Balears per
Junta Interinsular de Patrimoni Històric, és a dir, que el
Parlament instés la Junta Interinsular de Patrimoni Històric a
elaborar el catàleg i a elaborar el projecte educatiu. Així
quedaria solucionat un dels principals problemes i motius de
competències en aquest sentit.

Altres reflexions que volia posar damunt la taula és que
tots els consells insulars tenen la transferència de cultura; jo
no conec quin és el consell insular que no compti amb aquesta
transferència. La Junta Interinsular de Patrimoni Històric va
tardar més temps en reunir-se durant aquesta legislatura que a
l’anterior, és a dir, que va passar més temps amb el pacte de
progrés. 

Tampoc no estic d’acord amb el fet que el punt primer sigui
jurídicament irrellevant; em fa plantejar quina idea té el Grup
Socialista del que ha de ser un catàleg de recursos d’aquest
tipus. Són instruments que de cada vegada funcionen més com
a guies i n’hi ha de totes les matèries, és a dir, jo no entenc
perquè el patrimoni històric no es mereix una guia i un catàleg
de recursos d’aquest tipus, perquè si realment volem avançar
en la conscienciació i en fomentar l’educació i el respecte cap
al patrimoni històric són aquests instruments els que hem de
posar a l’abast de la societat perquè els pugui emprar.

I finalment, si no s’accepta aquesta proposta que he fet
n’haurem de presentar una altra per conscienciar els polítics,
tots els polítics perquè tenguin una major deferència cap al
patrimoni històric i les propostes que puguem presentar de
cara al futur, que no defallirem. Jo els assegur que aquest
diputat no defallirà presentant propostes en aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Gornés. Des de la Mesa l’encoratjam perquè no
defalleixi.

En qualsevol cas jo entenc que vostè introdueix una
modificació a la seva proposta. Segons l’article 165 del
Reglament, en el punt 4 concretament, se’ns diu que “el
proposant podrà igualment modificar els termes d’aquesta
proposició si cap grup no s’hi oposa”. Abans de votar hauríem
de saber si hi ha cap grup que s’hi oposi. Sí, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo crec que els grups de l’oposició estam disposats a arribar
a algun tipus d’acord per dos motius: Un, per demostrar-li que
sí, que l’oposició està preocupada pel patrimoni, no sé si tant
els diputats del Grup Popular; per tant, convé que es dirigeixi
als diputats del seu grup, que són els que més falten en aquesta
comissió. I en segon lloc, home!, perquè no ens presenti una
altra proposició com aquesta una altra vegada, que ja n’hem
vistes tres en aquest sentit. 

Però bé, centrant-nos en el tema en concret, Sr. Gornés, un
catàleg és un catàleg, i està definit en el diccionari de la Reial
Acadèmia, però en qualsevol cas nosaltres estam disposats a
admetre una transacció no en relació al punt 2, només en relació
al punt 1, i és que el Parlament de les Illes Balears insti la Junta
Interinsular de Patrimoni Històric, etc., etc., etc.

EL SR PRESIDENT:

Per tant...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si suspenem tres segons...

EL SR. PRESIDENT:

Suspenem un minut i veim si és possible arribar a un acord.

EL SR. PRESIDENT:

Vist que la proposta de modificació que ha fet el Sr. Gornés
del punt 1 hi hauria consens, però no hi hauria consens en el
punt 2 i el punt 3, aquesta mesa entén que hem de fer votacions
separades. En qualsevol cas... Sr. Gornés, si vol llegir com
quedaria el punt 1.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, el punt 1 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
la Junta Interinsular del Patrimoni Històric a elaborar i a publicar
el catàleg d’entitats privades i institucions públiques que
tenguin com a objectiu i finalitat la tutela, la conservació, la
gestió, la difusió o la investigació sobre el patrimoni històric de
les Illes Balears”.

I els punts 2 i 3 quedarien talment, i per tant demanaríem
votació separada del punt 1 respecte dels 2 i 3.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Gornés. Si cap grup té res a dir... Per
tant, procedirem a la votació d’aquests dos blocs, el punt 1 per
una banda i els 2 i 3 per una altra.

Per tant, vots a favor del punt 1 de la proposició no de llei,
modificat segons ha dit el Sr. Gornés?

Per tant, quedaria aprovat per unanimitat.

Vots a favor dels punts 2 i 3 d’aquesta proposició no de
llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, quedarien rebutjats els punts 2 i 3.

Esgotat el debat de l’ordre del dia, s’aixeca la comissió
d’avui.
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