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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió del dia
d'avui i els deman, en primer lloc, si es produeixen
substitucions.

Sí, Sr. Ramon?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Alguna altra substitució?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez substituye a Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Cap altra?

I.1) Compare ixença RGE núm. 1865/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura per tal d'informar
sobre la política del Govern de les Illes Balears  en matèria de
museus.

Passam, idò, a continuació al debat del punt únic de l'ordre
del dia relatiu a la compareixença RGE 1865 d'enguany,
solAlicitada per quatre diputats membres de la comissió
pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller
d'Educació i Cultura, que ens acompanya, per tal d'informar
sobre la política del Govern de les Illes Balears en matèria de
museus.

Té la paraula, per tant, l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, el Sr. Damià Pons.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la primera cosa que probablement hauríem de plantejar
en el moment de començar aquesta compareixença seria
exactament què volem dir quan parlam de política de museus i,
fins i tot, què volem dir exactament quan parlam de museus. Jo
crec que hi ha la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears
que ens defineix d'alguna manera, per començar, què són els
museus i, segon, ens marca quines haurien de ser les línies de
gestió política d'aquests equipaments culturals. 

Si llegim el títol sisè, concretament l'article 70, trobam la
definició i les funcions dels museus i trobam que
fonamentalment els museus són institucions a les quals es
guarda, es conserva un fons de naturalesa diversa que ha de
ser objecte de conservació, catalogació, restauració, exhibició,

investigació, ha de generar exposicions periòdiques
organitzades d'acord amb criteris científics, ha d'editar catàlegs,
monografies...; en realitat ens està assenyalant les línies d'una
política de museus. Evidentment, com poden imaginar vostès,
jo crec que dins aquestes línies genèriques, aquestes línies
marc, després lògicament hi pot haver diverses opcions i,
evidentment, pot haver-hi polítiques de museus que s'orientin
més cap al foment de la difusió i altres més cap al foment de la
recerca, hi pot haver polítiques de museus que determinin una
línia de creixement dels fons en un sentit determinat i
evidentment hi pot haver fórmules de gestió diferents dels
museus, hi pot haver pitjors o millors gestions dels museus,
etc., etc.

En qualsevol cas, política de museus vendria a ser la gestió
dels recursos museístics en base a aquestes funcions bàsiques
que la llei ens determina.

En aquest context  és allà on jo voldria situar la meva
intervenció, i després la voldria situar en un altre context  el qual
crec que no podem defugir, i és que en el moment d'accedir
nosaltres a la responsabilitat de la gestió dels museus sabem
que durant aquesta legislatura s'ha de produir la transferència
dels museus que són de gestió del Govern de les Illes Balears
als diferents consells insulars; per tant, nosaltres des del primer
moment tenim una certa sensació de provisionalitat assumida
i, per tant, sabem i jo diria que volem que la possible política de
museus que establim no pot ser excessivament -per dir-ho
d'alguna manera- contundent en la mesura que ens sembla
raonable que si al cap d'un any, un any i mig, que pot ser el que
succeeixi, són transferits els museus als consells insulars, cosa
que jo crec que és raonable en la mesura que els consells
insulars són els responsables de patrimoni, de la gestió del
patrimoni historicoartístic, és raonable per tant que nosaltres
tenguem una certa actitud de transició, d'època de gestió dels
museus, per dir-ho d'alguna manera, que no creï hipoteques ni
creï excessives orientacions que després puguin ser canviades
per aquelles institucions, els consells insulars, que ja amb una
perspectiva de molts d'anys per endavant assumirien la
responsabilitat d'aquesta gestió.

Aquest també jo crec que és un fet que no podem ignorar.
Aleshores nosaltres -quan dic nosaltres vull dir els
responsables de la conselleria, molt especialment el seu director
general de cultura que avui no pot ser malauradament aquí
perquè s'inaugura un congrés estatal d'arxius a Sevilla, i hi ha
un estand de les Illes Balears i hem cregut que era bo que el
director general fos a Sevilla- aleshores d'alguna manera el que
pretenem, el que aspiram a fer és anar introduint algunes
millores en la situació dels museus i a la vegada en la gestió
dels museus, i no seré jo qui tengui la pretensió, crec que seria
fals fins i tot dir-ho, que hem tengut una política de museus
perfectament dissenyada, amb voluntat de continuïtat, amb
voluntat d'incidir d'una manera dràstica sobre el rumb d'aquests
equipaments, perquè crec que, això, ja tocarà fer-ho a uns altres
i nosaltres -repetesc- hem intentat anar fent millores a aquests
equipaments, millores més aviat de tipus puntual.

Una vegada dit això jo parlaré de tres coses en concret.
Bàsicament la primera cosa serà fer una anàlisi del pressuposts
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dels museus de les Illes Balears i faré una anàlisi comparativa
amb diversos museus de la resta de l'Estat, de ciutats i de
comunitats autònomes de demografia semblant o no molt
superior, i fins i tot inferior en alguns casos. Després parlaré del
tema del personal, la dotació que tenen, també fent una anàlisi
comparativa, els museus de les Illes Balears en relació a
diversos museus de l'Estat, que evidentment no serà el Reina
Sofia, sinó que seran els museus de Valladolid, per exemple, i
després faré un apartat dedicat a inversions, tant les pròpies del
Govern de les Illes Balears com les que l'Estat ha destinat als
museus de les Illes Balears i, finalment, faré una espècie de
relació de mesures més o menys puntuals que s'han
desenvolupat durant aquest any i les que més o menys es
desenvoluparan aquest mig any, nou mesos, aproximadament,
en què segons les previsions pot donar-se el cas que encara
continuï la gestió dels museus per part del Govern.

Respecte al tema del pressupost, repetesc, crec que són
interessants unes dades comparatives del 96 al 2000 i, a la
vegada, algunes dades comparatives dels nostres museus amb
altres museus de l'Estat espanyol. Així, vegem tres museus, que
són els tres..., un de cada illa, els tres museus de les tres illes.
El Museu de Mallorca, per exemple, l'any 96 tenia en el capítol
2 exactament 11.490.000 pessetes; l'any 97 la mateixa quantitat ,
tot i que és evident que l'aigua, el llum, el manteniment pugen
any rere any; l'any 98 el capítol 2 del museu de Mallorca havia
disminuït 500.000 pessetes, l'any 99 va baixar un milió de
pessetes el capítol 2 del Museu de Mallorca i, en canvi, l'any
2000, que és el primer any que nosaltres som responsables dels
pressupostos, va pujar un milió de pessetes. En el cas del
capítol 6, de l'any 96 al 99 el Museu de Mallorca va tenir
exactament tres milions de pessetes cada any i en canvi l'any
2000 el Museu de Mallorca va ser objecte d'una inversió de
49.400.000 pessetes.

En el Museu de Menorca ha passat una cosa semblant del
96 al 2000. L'any 97 el pressupost del capítol 2 arribava a 25
milions de pessetes i després va començar a baixar fins a l'any
99, que va arribar als 23, dos milions de pessetes manco, tot i
que és evident que la neteja, l'aigua, el llum i altres serveis
continuaven augmentant, i l'any 2000 el pressupost del Museu
de Menorca va pujar de capítol 2 un 13% arribant als 26.127.000
pessetes. Recordin vostès que quan jo vaig presentar els
pressupostos vaig presentar una cosa que no tenia cap mèrit ni
un, que era pressup ostar la quantitat real que costaria
l'electricitat del Museu de Menorca, cosa que no succeïa des de
feia una bona partida d'anys. Respecte al Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera i al monogràfic del Puig dels Molins la
situació també es prou semblant: una estabilitat del pressupost
amb una petita davallada cap allà el 98-99, i l'any 2000 un
augment d'un 20% aproximadament del pressupost del Museu
Arqueològic.

Evidentment aquestes xifres, que més aviat fan plorera,
demostren les condicions ben precàries en què han viscut i
encara viuen els museus de les Illes Balears. L'increment del
pressupost de l'any 2000 que, repetesc, va ser una voluntat
d'aquest govern que es produís, no és evidentment per sentir-
se'n satisfets, ni molt manco, i evidentment no és cap solució
definitiva; fins i tot m'atrevesc a dir que aquestes pujades varen

ser tan ínfimes que no són cap mèrit polític i tot, però així i tot
varen servir com a mínim per tenir pressupostats els preus reals
dels costos en electricitat, en aigua, etc., etc. 

El cert és que si bé aquest darrer any s'ha incrementat
mínimament el pressupost dels museus de les Illes Balears, els
pressuposts de les museus de les Illes Balears són
absolutament ínfims i absolutament insuficients. I aquí posaré
un exemple concret comparatiu amb altres museus de l'Estat. Per
exemple, el Museu de Salamanca, que té 1.000 metres quadrats
d'exposició, té poc més o manco el mateix pressupost que els
nostres centres, i això també passa amb el Museu de Jaén, amb
el Museu de La Rioja o amb el Museu de Lugo, i pensin que el
Museu de Menorca, per exemple, té 5.000 metres quadrats. Ara
quan facem la referència al personal ens adonarem que encara
aquest fet absolutament desigual encara s'incrementa. 

Passem ara al tema del personal. En el tema del personal en
el Museu de Mallorca en el catàleg de l'any 97 hi havia 37
places creades i 13 de dotades. En el Museu de Menorca hi
havia 35 places creades i 7 de dotades. En el Museu d'Eivissa
i Formentera hi havia 21 places creades i 11 de dotades. En el
Museu de Muro, que depèn del Museu de Mallorca però que
lògicament té una autonomia de funcionament perquè n'està
allunyat una bona partida de quilòmetres, repetesc, només hi ha
una sola persona; això vol dir que quan aquesta persona està
de baixa, té vacacions o alguna altra necessitat el museu s'ha de
tancar durant un temps més llarg o més curt. 

Evidentment això és el que vàrem trobar en el moment que
ens vàrem fer càrrec de la gestió dels museus de les Illes
Balears, i de la mateixa manera que els gestors de l'anterior
govern saben com és de difícil a tots els governs augmentar el
capítol 1 de personal, nosaltres lògicament també hem pogut
comprovar com és de difícil augmentar el capítol 1 de personal
i, sobretot, si tenim en compte que el capítol 1 de personal dels
museus, dels equipaments culturals, forma part del mateix
capítol 1 de tota la Conselleria d'Educació i Cultura, a la qual hi
ha el capítol 1 de personal docent o de personal no docent
destinat als centres docents, i vostès han de pensar que
Educació és un autèntic engolidor de personal, no només de
personal docent, sinó que cada centre que es posa en
funcionament, per exemple l'Institut de la Colomina que avui ha
començat a funcionar, és un institut que per funcionar d'una
manera correcta necessitaria gairebé deu persones de personal
no docent -conserges, administratius, personal de neteja, etc.-
i lògicament enguany ja s'han posat en marxa tres instituts i hi
ha veritables dificultats per disposar del personal que es
necessita. Així i tot em permetré oferir-los, no sé si perquè en un
acte de masoquisme o en un acte que qualcú per ventura
qualificarà de victimista, m'és igual, són dades objectives, el
Museu de Salamanca, amb 1.000 metres quadrats té 17
persones; el Museu d'Àvila, 930 metres quadrats, té 18
persones; el Museu de Jaén, amb 2.900 metres quadrats, té 26
persones; el Museu de Valladolid, amb 2.000 metres quadrats,
té 17 persones; el Museu de Càceres, amb 1.500 metres
quadrats, té 23 persones. El Museu de Menorca, amb 5.000
metres quadrats, té 7 persones. 
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Evidentment jo crec que aquí fallen dues coses. Primer, que
durant massa anys no s'ha intentat anar millorant lentament i
progressivament i gradualment la plantilla dels museus, i això
que dic dels museus ho podria dir exactament igual de les
biblioteques i de l'Arxiu del Regne de Mallorca, exactament
igual, no s'ha anat millorant progressivament, gradualment, i,
segon, jo crec que aquestes xifres comparatives també són una
fotografia de les perversitats d'un sistema de finançament que
en realitat acaba essent molt poc afavoridor de la situació de les
Illes Balears per tota una sèrie de paràmetres que s'estableixen
en el sistema de finançament i dels quals jo ara no parlaré
perquè en sé tant o tan poc com tots vostès. Així i tot -
repetesc- una cosa que hem anat fent aquest any és definir les
funcions de cada lloc de feina, hem revisat el catàleg de llocs de
feina i l'hem adequat a les necessitats expressades pels
directors de cada museu, que se suposa que són els que
coneixen les necessitats del seu equipament, i ara treballam per
la dotació del major nombre possible d'aquestes places creades,
perquè es converteixin en places dotades. No és gens fàcil;
pensau que el creixement en personal docent és molt fort a les
Illes Balears per diverses raons que tots coneixem, i
evidentment els recursos destinats a capítol 1 són limitats, però
així i tot tenim l'esperança que millorarà la situació i, sobretot,
des de la Conselleria d'Educació i Cultura creim que s'ha
d'aprofitar el moment del traspàs als consells insulars per, en
una acte diríem de responsabilitat política de les dues bandes,
intentar millorar la situació del personal.

Un altre apartat del qual he dit que parlaria és el tema de les
inversions. El tema de les inversions ja depèn molt més dels
responsables polítics en el moment de l'elaboració dels
pressupostos i la veritat és que jo crec que la comunitat
autònoma, el Govern de les Illes Balears aquest any ha fet unes
inversions destacables per a la millora dels museus, i pensau
que partíem d'una situació d'escassíssimes inversions fetes els
darrers anys exceptuant una inversió molt important, com és
lògic, que és l'acabament del Museu de Menorca, però no
inversions per millorar els equipaments que ja estaven en
funcionament. Per exemple, pensin tots vostès que en el Museu
de Mallorca hi havia deu sales sense inaugurar, les sales de
prehistòria, perquè no tenien dotació pressupostària; l'any 1999
la dotació pressupostària d'aquestes sales de prehistòria havia
estat de tres milions de pessetes i en canvi l'any 2000 s'hi ha fet
una inversió que s'acosta als 50 milions de pessetes, cosa que
permetrà obrir al públic pròximament -i quan dic pròximament
vull dir en qüestió de mesos- totes aquestes sales de
prehistòria que feia tants d'anys que estaven pendents de
condicionament. Així i tot s'havia de canviar el sistema
d'ilAluminació, no tenien connexió amb Internet al Museu de
Mallorca, no tenien ordinadors suficients, i totes aquestes
deficiències aquest any s'han anat resolent mitjançant aquestes
inversions, repetesc, pròximes a uns 50 milions de pessetes.

En el Museu de Muro, que depèn del Museu de Mallorca,
hi havia goteres a les teulades i alguns elements importants
d'aquest museu etnològic, com era per exemple la sínia que està
a la part del corral del museu -si l'han visitat ho recordaran- era
una sínia absolutament esbucada gairebé, que també s'ha
reconstruït, s'ha restaurat, diria jo, i es fa restaurar a partir d'una

iniciativa conjunta de Cultura i del conseller Joan Mayol quan
era conseller d'Agricultura.

El Govern de les Illes Balears, entre el Museu de Mallorca,
situat a Palma, i el Museu de Muro, situat a Muro, ha invertit
aquest any unes 56.282.000 pessetes, i de l'any 96 al 99,
pensem-ho, el govern anterior hi havia invertit 12 milions de
pessetes. 

En el capítol 6 el Museu de Menorca ha passat d'un
pressupost de tres milions de pessetes l'any 99 a vuit milions de
pessetes l'any 2000. Pensem que el Museu de Menorca és un
museu de construcció, de creació recent, després d'un procés
llarg de restauració, encara té alguns problemes que l'Estat
hauria d'acabar de solucionar, perquè va ser el que va dur a
terme la realització de les obres de rehabilitació i de l'adequació
museística de l'edifici i estam intentant que sigui així. Respecte
al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i en relació a
l'apartat d'inversions s'ha passat de les 800.000 pessetes l'any
98 i l'any 99 a 3.800.000 pessetes l'any 2000, i el del Puig dels
Molins ha augmentat en un milió de pessetes fins arribar als
3.200.000 pessetes. 

Amb això què volem dir? Que si bé som conscients que les
inversions que s'han fet encara són insuficients, creim que l'any
2000, amb els pressuposts de l'any 2000 s'han fet esforços
importants per millorar els museus de les Illes Balears millorant
l'oferta, diríem, museològica com són les sales de prehistòria del
Museu de Mallorca, i condicionant l'edifici dotant-lo de
recursos informàtics, de mobiliari adequat, fent inversions per
tal de deturar possibles processos de degeneració de l'edifici,
etc. En aquests moments s'estan realitzant obres en el Museu
de Muro, com he dit abans s'estan a punt d'inaugurar les noves
sales del Museu de Mallorca, s'ha encarregat ja un projecte de
remodelació de l'espai d'entrada en el Museu de Mallorca i un
projecte de climatització. En el Puig dels Molins es va reobrir la
necròpoli i durant tot l'estiu, fins a les 11 de la nit, s'ha
programat en el Museu d'Eivissa tota una sèrie d'activitats
diverses -visites guiades, concerts...- en colAlaboració amb la
Conselleria de Turisme, perquè una de les coses pendents dels
nostres museus és la seva major rendibilització tant en relació
al públic autòcton com al públic estranger; els índex de
visitants, especialment en el cas del Museu de Mallorca, són
absolutament insuficients. 

I a la vegada, quan parlam d'inversions, hem de parlar també
de les inversions de l'Estat. Recordem que aquests museus són
propietat de l'Estat, l'Estat n'ha cedit la gestió a la comunitat
autònoma però en conserva la titularitat i, per tant, són un
element de referència important. No sempre és fàcil comunicar-
se amb l'Estat i aconseguir respostes ràpides de l'Estat; la
incomunicació sol ser una pauta bastant habitual i no d'aquest
govern perquè és d'un signe polític diferent al Govern de
l'Estat: ens han contat a Madrid que possiblement s'han reunit
més vegades amb nosaltres que amb els anteriors governants,
deuen haver insistit més; jo us puc presentar el dia que
vulgueu 25 faxs que va enviar el director general cada dia
dematí a les 9, enviava un fax a la sotsdirectora..., no ho sé, de
Patrimoni o no sé què, quan teníem el problema que el voladís
del Museu de Mallorca estava a punt de caure i el vàrem haver
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d'atrinxerar perquè hi fessin intervencions, no hi havia resposta
fins el vint-i-novè dia que arribar el fax. Aleshores vull dir que
hem procurat ser insistents i creim que d'aquesta insistència
s'han derivat algunes conseqüència positives que també
deriven, lògicament, aquestes conseqüències positives, de
coses que ja havia mig compromès o compromès del tot
l'anterior govern, perquè es tracta de ser objectius i honestos
a l'hora de parlar de les coses, però que hi ha una certa
tendència quan es tracta d'acords a què s'arriben amb l'Estat
que s'arribin a eternitzar ad infinitum i tot s'allarga moltíssim.

Aleshores l'Estat també ha fet inversions. Ha fet una
inversió enguany de 34 milions de pessetes en el Museu de
Mallorca per resoldre aquest problema gravíssim del voladís de
l'edifici que amenaçava ruïna i fins i tot va caure una pedra que
podria haver mort qualcú, i també les humitats del pati interior.
En el Museu de Menorca no s'ha fet cap nova inversió. En
canvi sí que s'ha fet una inversió molt important a Eivissa, en el
Museu del Puig dels Molins; si no s'ha fet s'està fent encara,
una inversió de més de 100 milions de pessetes en restauració
de la casa pagesa del Puig dels Molins, la reparació i reforma
del Museu del Puig dels Molins, etc. I després el Museu del
Puig dels Molins continua tancat perquè encara el ministeri no
ha previst l'adequació definitiva de l'edifici. En aquest moment
s'està en negociacions i sembla que amb el nou nomenament de
la sotsdirectora general del museus del ministeri -pensau que hi
ha hagut tota una sèrie de mesos d'un cert buit, ha estat difícil
saber amb qui ens havíem de relacionar amb el ministeri perquè
hi ha hagut gairebé uns canvis absoluts dels anteriors directors
generals dels diferents sectors del Ministeri de Cultura; i
després, en després, en relació també amb el Ministeri de
Cultura i en relació a Eivissa, hi ha un altre fet important, que és
que l'any 2001 es podrà obrir el Museu Puget a Can Comassema
amb unes inversions de les quals, a partir d'una pregunta, em
sembla recordar, del Sr. Marí, un dia parlàrem en el plenari, una
primera fase de 87 milions de pessetes i una segona fase de 63
milions de pessetes. En aquests moments ja hem demanat al
ministeri la contractació de la redacció del projecte museogràfic
de Can Comassema perquè d'immediat que s'hagin acabat les
obres es pugui executar el projecte museogràfic.

En el capítol d'activitats i colAlaboracions, les activitats que
s'organitzen i es poden organitzar en els museus, com sabem
tots nosaltres, són molt variades: publicacions, cursos, cicles
de conferències, jornades, seminaris, edició de guies, projectes
d'investigació, exposicions, concerts, etc., etc. Les nostres
intencions prioritàries se centren sobretot en dos tipus
d'esforços, per dir-ho d'alguna manera: millorar les eines
didàctiques dels museus (monitors, materials didàctics, maletes
pedagògiques, guies, reproduccions, creació de gabinets
didàctics...), totes aquelles coses que l'anterior govern havia
iniciat potenciar-les i ampliar-les amb noves qüestions, tot això
en el marc d'aquest programa de dinamització cultural que tenim
que es diu "Viu la cultura", que es canalitza cap als centres
docents. Creim que un dels grans dèficits dels nostres museus
és que reben massa poques visites d'escolars, visites
programades i, per tant, rendibilitzades en termes de formació
cultural, i pensam que aquesta no tan sols és la manera a la
curta de tenir més visitants, cosa que lògicament ens ha
d'interessar, però bé, no passaria res si fossin simplement

visitants per fer millors estadístiques, sinó que creim que és una
manera de millorar la interpretació que del museu i dels objectes
del museu facin els seus visitants i, a més a més, creim que
cuidar la població escolar com a prioritat és una manera
d'invertir en futur, perquè és crear ciutadans interessats i
sensibilitzats pels temes dels museus i per les visites dels
museus.

I després una altra cosa que tenim com a prioritat és
incrementar les activitats de dinamització dels museus. Això vol
dir exposicions, museus, l'ús públic dels diferents espais dels
museus, en uns casos claustres, patis, auditoris, i a posta
intentam mirar d'incrementar el nombre d'exposicions que es
puguin fer en cadascun dels casos. Hi ha l'exemple que us he
contat abans dels concerts que s'han celebrat aquest estiu al
Museu de Dalt Vila d'Eivissa, i és una manera d'acostar públic
als museus sense que pretengués com a opció prioritària anar
al museu; és una manera també, d'altra banda, de rendibilitzar
uns equipaments que en molts de casos són importants i també,
lògicament, també és molt important mirar de treure el màxim
rendiment a la possible cultura de la cooperació amb entitats
diverses que puguin aportar recursos als museus per tal de fer
restauracions d'obres, per tal de fer tasques de producció de
material didàctic, i a posta existeixen convenis amb la Banca
March, amb la Fundació March, amb Sa Nostra, amb Gesa, i
totes aquestes coses, sempre -repetesc- dins aquesta voluntat
de captar recursos externs que puguin servir per incrementar la
capacitat operativa, per dir-ho d'alguna manera, de gestió i de
difusió que puguin tenir els museus.

D'altra banda, un apartat del qual no hem parlat i que també
podríem haver-ne parlat, és que, encara que d'una manera molt
discreta, també s'ha fet l'adquisició d'algunes peces importants.
Jo diria que la més notable de totes és una pintura d'un pintor
mallorquí que en aquests moments està en una fase de
valoració bastant a l'alça, un pintor del segle XVIII, que ara no
me'n recordaré què nom, veig que no està apuntat aquí,
Miquel... -ai, Déu meu! li deien el boig; ara no me'n record,
perdonau-me- que és una pintura que es va trobar a
l'exposició..., al Palau de Fires i Congressos de Palma es va fer
una fira d'antiquaris i brocanters, ho recordau?, fa un parell de
mesos; idò el director del Museu i un especialista mallorquí, en
Marià Carbonell, visitaven la fira i se n'adonaren que hi havia
una pintura important d'un pintor d'aquesta època, del qual el
Museu de Mallorca ja tenia una peça, i es va creure oportú
comprar-la. S'han produït algunes donacions, enhorabona als
donants, això és importantíssim, s'han produït algunes
donacions i també s'ha començat -que encara no s'ha concretat
però que es concretarà pròximament- a tenir la possibilitat
d'incorporar noves peces a partir de cessió de béns
patrimonials en base a pagament de drets de transmissió i de
successions, que aquesta és una altra de les vies possibles de
creixement dels museus que encara no està massa explorada
però que jo crec que de cada vegada més serà important.

En definitiva i per acabar, és evident que els museus de les
Illes Balears encara plantegen moltíssimes deficiències i tenen
necessitat de moltíssims recursos, en personal sobretot i
especialment el Museu de Menorca, és dramàtica la situació del
personal, en som absolutament conscient, no m'autodisculp
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gens ni mica, en som absolutament conscient; és una vergonya
la poca dotació de personal que té el Museu de Menorca, esper
que poc a poc s'anirà millorant. Un museu d'aquestes
característiques necessitaria tenir gairebé tota la plantilla de les
places del catàleg com a places dotades; ja us he dit que no hi
ha ni una quarta part de les places creades en catàleg dotades;
en el moment en què es va posar en marxa altra volta el museu,
que podria haver estat la gran ocasió, es va desaprofitar aquella
ocasió i encara no l'hem sabuda corregir -mea culpa. 

I també fan falta més inversions. És evident que encara els
nostres museus són una mica massa obsolets en molts de
casos; en aquest cas per ventura se salva lògicament el Museu
de Menorca, que és de construcció recent, però és evident que
el Museu de Mallorca necessita inversions d’ordre molt divers.
És evident que es necessiten recursos als museus per poder
tenir una línia d’investigació pròpia, jo confii que en els
pressuposts de l’any 2001, quan ja es definirà una política
d’I+D per a les Illes Balears, a partir de la conselleria de la
consellera Misericòrdia Ramon, i què haurà el pla I+D per a les
Illes Balears elaborat i dins el qual, és d’esperar que hi haurà
línies que connectin amb tot el que són investigacions
arqueològiques, artístiques, etc., etc., aquí hi haurà una
possible línia, així tot jo també pens que seria raonable que els
museus tinguessin una bossa pròpia de recursos per tal de
poder generar les seves investigacions, les seves publicacions
i les seves edicions, i a la vegada uns recursos superiors per
poder fer una, entre cometes, explotació pedagògica més
agressiva dels nostres museus, i que els nostres museus
aspirassin a ser atractius al gran públic i la vegada fossin
capaços d’oferir allò que els museus com tal que ofereixen avui
en dia, objectes de regal, de record, etc., etc. Totes aquestes
coses encara són lluny de la realitat, crec que s’han
desaprofitat massa anys, durant gairebé setze anys els museus
modifiquen molt poc la seva situació, amb l’excepció del Museu
de Menorca que és una altra història, aquest primer any del
qual nosaltres en som responsables, jo diria que s’han fet
algunes coses, que jo evidentment no tenen cap inconvenient
a qualificar d’absolutament insuficients, i arribat aquí, la meva
pregunta és, pot haver-hi polítiques de museus de veritat amb
el recursos humans i econòmics que en realitat manejam per
destinar als museus? Jo dubt que sí, dubt que sí, dubt que
puguem anar més enllà de petites milloretes puntuals i, per tant,
tots plegats, i quan dic tots plegats, m’hi puc posar a mi en
primer lloc, no tenc cap inconvenient ni un, hauríem de procurar
que aquesta situació es canviàs i sobretot que no ens passi una
cosa que tant ens pot fer plorar com empegueir, tant pot servir
una cosa com l’altra, que és quan comparam la nostra realitat
dels equipaments culturals de les Balears amb els equipaments
culturals de qualsevol província de l’Estat espanyol en aquests
moments. Jo estic segur que si féssim anàlisis comparatives
rigoroses, probablement quedaríem situats els darreres en el
rànquing. I això s’explica per una negligència històrica, crec que
sí, i s’explica per una absoluta insuficiència de finançament del
Govern de les Illes Balears en cadascuna de les seves àrees,
també en la seva àrea d’educació i cultura, i a més a més una
àrea, la de cultura que conviu amb la d’educació, que és, com
ell abans, un engolidor  molt considerable i sobretot en una
època històrica en què la població escolar de les Illes Balears en

un any han crescut en 3.000 alumnes, cosa que lògicament fa
difícil estalviar-li recursos quan tanta falta fan.

Dites totes aquestes coses, política de museus, a la Llei del
patrimoni històric ens han marca una, ens marca les funcions
que han de tenir els museus, se suposa que la funció d’aquells
que tenen la responsabilitat política de gestionar els museus és
fer possible tot això que la Llei de patrimoni determina, la resta
ja seran petites matisacions i petites variacions opcionals que
podran anar lligades més o menys a programes, diguem-ho així,
polítics, si comprant més o feim més difusió, si restauram més
o feim més publicacions, si feim una concepció museística més,
si voleu, avantguardista o més tradicionalista, això ja són les
paraules diríem, els aspectes menors. Els aspectes majors del
que ha de ser la política de museus vénen determinats a la Llei
de patrimoni històric artístic, a la qual molts de nosaltres la
votaren, exactament el desembre de l’any 98, ara ens falta tots
plegats, Govern,, consells que seran els futurs destinataris
d’aquests equipaments, i l’Estat que continua essent el titular,
siguem capaços de donar-li un tomb i entrar dins una fase en
què els nostres museus siguin museus més atractius per al
públic i científicament més actius i més productius, que crec
que és el que seria de desitjar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor conseller. Procediríem ara a la suspensió, si
és que els grups de demanen, podem continuar? Per tant, per tal
de formular preguntes o observacions, intervenen els grups
parlamentaris i, en primer lloc, l’autor de la solAlicitud de
compareixença que és el Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor conseller,
per aquesta explicació sobre política de museus, perquè jo crec
que sí, que es pot parlar de política de museus i he quedat un
poc sorprès que hagi començat i acabat posant sobre la taula
un dubte que nosaltres entenem que no té fonament, jo,
almenys, entenc que és una qüestió de voluntat, de voluntat
política que es desenvolupin una sèrie d’instruments i de
mesures que ja estiguin regulades per llei o amb les
disposicions legals que es creguin oportunes, o per pròpia
iniciativa de les mateixes direccions del museu, poder
desenvolupar una sèrie de mesures i d’accions que es poden
dur a terme des d’aquests museus. I una prova d’açò és que
amb una petita comparativa que hem pogut fer arran de les
diferents preguntes que hem anat elaborant en aquests darrers
mesos, que hi ha museus, amb pressupost bastant menor que,
per exemple, el Museu de Mallorca, que tenen una activitat de
tipus cultural i una difusió de les diferents activitats que es
poden desenvolupar allà molt superior a les d’aquest Museu de
Mallorca, la qual cosa ens fa pensar que hi ha d’haver qual que
tipus de factor que s’hauria d’analitzar per tal de determinar per
què el Museu de Mallorca es troba per davall de tots els índexs
de productivitat, per dir-ho en termes mercantilistes.
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Nosaltres havíem preparat la intervenció en tres blocs
també, un, li volíem demanar com estava la qüestió de les
transferències als consells insulars dels diferents museus, ens
n’ha fet cinc cèntims, per nosaltres hi voldríem incidir un poc
més, saber si hi ha novetats respecte de les negociacions que
s’hagin pogut establir entre el ministeri i el Govern balear, i en
el seu cas també els diferents consells insulars respecte dels
possibles problemes de tipus jurídic que implicaria aquest
traspàs de competències. Com sap el conseller, el marc jurídic
que comença de qualque manera amb el reial decret que es va
aprovar per a la gestió, per a la transferència de la gestió al
Govern balear, ferma d’una manera molt explícita una sèrie de
titularitat sobre propietats i sobre les diferents colAleccions que
s’hauria d’aclarir de qualque forma, no sabem si hi ha alguna
novetat al respecte o si la tendrem d’aquí a poc. Entre d’altres,
per exemple, diu molt clar que la direcció del Museu la nomena
el mateix ministeri, nosaltres voldríem saber si ja han pensat de
qualque forma que es mantingui aquesta clàusula del conveni
o es traspassarà aquest nomenament almenys a la comunitat
autònoma o directament als consells insulars. I si es continuarà
mantenint aquest compromís que les diferents inversions,
aquestes que vénen de Madrid de forma més o menys
esporàdica, es continuïn mantenint.

Respecte del marc jurídic, no ens ha comentat res de la
futura llei de museus, que aquí sí que es pot incidir d’una forma
molt més intensa en aquesta política de museus i que, de fet,
com a instrument jurídic específic, podrà desenvolupar i
desgranar molt més detalladament aquesta política que
nosaltres entenem que s’ha de desenvolupar en aquest marc.
Tampoc no ens ha dir, i faig referència a una intervenció que va
tenir el conseller a una de les nostres preguntes orals, sobre si
es pensa regular de qualque forma i en un temps immediat la
problemàtica que hi ha entre museus de titularitat pública i
museus privats, o d’altres administracions públiques com
puguin ésser ajuntaments i museus, ens anunciava el conseller
cap al més de maig, que s’estava estudiant la possibilitat
d’aprovar un decret on es regulessin d’una forma estricta, deia,
aquestes particularitats, perquè ens estem trobant que de cada
vegada més neixen com a fongs centres o entitats que
s’autoanomenen museus, i que al nostre entendre de qualque
manera interfereixen moltíssim amb la política que realment els
museus legalment constituïts duen a terme. En aquest sentit,
feia referència el conseller a l’elaboració d’un registre de
museus públics i privats, formalment constituïts, no sabem si ja
s’ha fet aquesta tasca o no.

El tercer bloc ja fa referència més concreta a la qüestió dels
museus, em permetrà que faci una passa enrere respecte de les
transferències que ja ha anunciat d’aquests centres d’aquí a un
any i mig o dos, si realment es volen, en part comparteix amb el
conseller el dibuix que ha fet de la situació actual dels diferents
museus, alguns aspectes no els puc compartir, les causes ni
d’altres que sí, i amb açò prens el fil, si es volen, si es té
decidida la transferència aquests museus, no entenc com es pot
dir que el Govern en el període que queda de temps farà de mer
transmissor dins aquesta professionalitat que han comentat el
conseller, i no es posen tots els instruments i les mesures
oportuns perquè els museus vagin ben dotats cap als consells
insulars, ben dotats en qüestió econòmica i ben dotats en

qüestió de personal, jo plens que això hauria d’ésser un
incentiu i un repte per a aquesta conselleria, el fet d’articular les
mesures oportunes perquè els consell insulars rebin d’alguna
forma aquests centres en les millors condicions possibles, i no
en les condicions d’ara.

He notat a faltar en aquest aspecte que el conseller no ens
hagi comentat possibles noves idees respecte de la
reestructuració dels museus, si una sèrie de centres de tipus
cultural com són aquests es troben amb una certa tendència
decadent a tots els nivells, el que fa falta és posar-los
electroxoc i que es reanimin, i en aquest sentit nosaltres pensam
que seria molt important poder fer un pensament respecte de la
reestructuració del funcionament d’aquests museus. No hem
pogut esbrinar a través de les nostres preguntes com estaven
estructurat internament els museus, si hi havia, almenys per al
més gran, que nosaltres entenem que podria ser així, en quins
departaments estava dividida l’estructura orgànica i quines
eren les funcions que feia cadascun d’ells, ens agradaria saber
si hi ha qualque idea d’actuar en aquest sentit.

Respecte de la manca de personal en el cas del Museu de
M enorca, reconeixem que és realment sagnant que no s’hagin
posat les solucions idònies perquè realment almenys des del 98
funciona com un museu en totes les seves àrees, tant
d’exposició pública, com de laboratoris i d’administració, però
no entenem, i açò és el que ens fa veure que es duu una certa
política continuista, no entenem les modificacions, per exemple,
que s’han introduït en el catàleg de personal. Primer, si realment
aquesta necessitat de personal era tan peremptòria, és evident
que en l’any de govern que fa que vostès gestionen aquest
centre no han posat les mesures adients, i estic content que ho
hagi reconegut, igual que jo reconec que anteriorment no
s’haguessin posat els instruments adequats per solucionar
aquesta qüestió. Però el que no entenc, senyor conseller, és
que es modifiquin una sèrie de places de personal sense una
homogeneïtat de criteris, vostè ho ha explicat molt bé, ha donat
de qualque forma la responsabilitat als diferents directors dels
museus, el que passa és que no em sembla de rebut, perquè
vostè no deixa de ser el primer responsable i, en el seu cas, el
director general qui ha de supervisar que realment aquestes
modificacions es facin amb un poc de seny. I en aquest sentit
lamentam que no se’ns hagin contestat les moltíssimes
preguntes que vam fer cap al mes de juny, preguntes amb
resposta per escrit i que, a hores d’ara, han passat un parell de
mesos, no em tingut resposta a cap, la qual cosa ens fa
sospitar, almenys, que o no es vol donar resposta a aquestes
preguntes o que hi ha alguna cosa que no es vol dir o que es
vol tapat.

En aquest sentit, aquesta modificació del catàleg de les
places de personal va molt lligada amb els perfils professionals
que es requereixen als diferents museus, si ens en pogués fer
cinc cèntims, també, d’aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Vagin acabant, Sr. Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Respecte de les altres dades que hem pogut anar recopilant,
fan referència a publicacions i a projectes d’investigació, tant
de les colAleccions internes com aquells projectes en els quals
hi puguin participar els diferents museus, trobam una altra
vegada que el Museu entre el 95 i el  99, no han emprès cap
projecte d’investigació de les seves colAleccions, els projectes
d’investigació externa pràcticament tampoc i, en canvi, els
altres museus sí, els altres museus, per exemple el Museu de
Menorca i el Museu d’Eivissa han desenvolupat una labor
investigadora molt interessant. A mi em costa creure que el
Museu de Mallorca no hagi desenvolupat cap tipus
d’investigació, sinó que el que sospit és que les respostes no
han estat corteses, diguem, amb la pregunta i s’ha volgut, de
qualque forma, amagar aquesta informació atenent a no sé
quina raó, perquè si fos així realment que el Museu de Mallorca,
en cinc o sis anys, no desenvolupat cap tipus d’investigació,
realment em sembla greu.

Respecte de les propostes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, per favor, vagi acabant.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Un minut, un minut només. Respecte de les propostes sobre
difusió i per donar a conèixer diferents museus, jo pens que una
tasca important, està molt bé el que ens ha anunciat el
conseller, però s’hauria de fer una passa realment decidida, en
el sentit d’integrar els museus amb el moviment cultural de les
tres illes, que en aquest sentit pens, el conseller no comentar
res sobre açò i voldria saber la seva opinió, el paper de les
diferents associacions que han nascut al voltant dels museus
per tal de voltant de potenciar-los, almenys per al Museu de
Menorca ha resultat del màxim interès i un catalitzador
important de cara a la direcció per activar diferents programes
de tot tipus.

I ja acab, no ens ho comentat tampoc el conseller, si
s’havien pres solucions per als problemes que havíem posat
sobre la taula per a procediments d’emergència, assegurances,
que va quedar evident que ni una cosa ni l’altra tenien els
diferents museus de les Illes Balears, barreres arquitectòniques,
se’ns va anunciar que havia problemes, però tampoc no hem
pogut esbrinar quins, i respecte de les noves inversions del
Ministeri de Cultura, s’ha de veure en l’espectre ample, almenys
pel que jo conec més directament, al Museu de Menorca s’ha
fet una inversió molt gran perquè precisament s’havia
d’inaugurar, però paralAlelament també i a continuació s’han fet
inversions molt importants destinades a la restauració d’altre
tipus de patrimoni, titularitat del ministeri, tant de Mallorca, es
pot veure Pollentia, com a Menorca, a la basílica paleocristiana
de Torelló i a Torre d'en Gaumés, a Eivissa ho desconec, però
ens han anunciat una sèrie inversions que ja vénen aparaulades
de llarg.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor Gornés. Sr. Conseller, li record que pot
contestar després de cada intervenció o pot contestar al final,
com vostè triï. No, no, és com vulgui el conseller. Vol contestar
ara? Com vulgui.

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

Primera cosa, he recordat el nom del pintor, és Miquel
Bestard, nomia, Miquel Bestard. 

Ara bé, alguns comentaris a la intervenció del Sr. Gornés, ha
començat dient que el tema és una qüestió de voluntat, ell ha
estat responsable del Consell de Menorca, de la seva àrea de
cultura, durant quatre anys i sap que no basta la voluntat
política en política, això s’ho pensen aquells que no han
governat mai, que la voluntat política sigui suficient, jo sempre
que he estat ficat amb política en un càrrec electe, resulta que
m’ha tocat gestionar, i ràpidament ho vaig descobrir, que la
voluntat política no era suficient. Així tot, una certa dosi de
voluntat hi deu haver posat aquest govern en la qüestió dels
museus, perquè li he esmentat tota una sèrie de millores,
petites, però millores, i una sèrie d’inversions, i una sèrie
d’iniciatives que en un any han permès avançar
considerablement una bona quantitat d’aspectes dels museus
que no havia succeït els anys anteriors.

M’esmenta el cas del Museu de Mallorca, jo crec que cada
museu té la seva particularitat, té la seva problemàtica, té les
seves limitacions, i no estic en aquests moments en condicions
de fer anàlisis comparatives de productivitat d’uns i d’altres,
perquè la productivitat crec que s’ha d’entendre més en termes
globals. I després, d’això no em parlaré més.

Després em parla d’un tema que ja és substancial, del tema
de les transferències als consells insulars. En aquest moment,
ja havia un projecte de llei elaborat per part del Govern i s’ha fet
una primera reunió amb els responsables de cultura dels
diferents consells insulars per començar a veure si s’arriba a un
acord en matèria sobretot de les aportacions econòmiques,
l’articulat del text de la llei ha estat elaborats d’acord amb el
rigor jurídic corresponent per part dels Serveis Tècnics de la
Conselleria de Presidència, que és la responsable d’aquest
tema, que en principi no plantegen cap problema ni un respecte
de la qüestió que siguin museus de titularitat de l’Estat i que
ara puguin passar a ser gestionats, no per la comunitat
autònoma, sinó pels consells insulars, no creuen que això hagi
de representar cap problema ni un i, per tant, el text de la llei ho
resol, no li puc dir de quina manera però ho resol. I se suposa
que, evidentment, l’estat ha de continuar tenint com a
interlocutor en relació amb els museus de cadascuna de les
Illes, el Govern de les Illes Balears ha de ser l’interlocutor, ha de
ser el pont de contacte entre el Govern de l’Estat i cada consell
insular, i això creiem que serà perfectament possible si hi ha una
coordinació entre els diferents consells, els responsables dels
museus dels diferents consells i els responsables de cultura del
Govern que, repeteix, faran el paper de transmissors i de
portadors de les necessitats davant Madrid.
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El tema del marc jurídic, ja se sap que tenim, com a Govern,
la voluntat d’elaborar la de llei museus, jo crec que abans que
acabi el primer trimestre de l’any que ve hi haurà un projecte de
llei ja al Parlament, haurà entrat al Parlament, i és evident que
aquesta llei de museus serà l’espai en el qual tot aquesta per
tant dedicat a museus de la Llei de patrimoni, del títol 6, s’haurà
de concretar i desenvolupar. Jo no sé si tendria gaire sentit ara
començar a fer aquest registre del qual vostè parla i que també
en parla de llei de patrimoni quan està pendent molt aviat la
possible llei de museus, jo crec que hem d’esperar la llei de
museus, i a partir de les concrecions que la llei de museus
estableixi, que ens definirà les possibles tipologies de museus
que hi haurà a les Illes Balears, jo crec que serà el moment de
començar el registre. En aquest moment no sé si no seria una
feina debades.

I després, vostè sembla que creu que l’existència de la llei,
per ella mateixa, ja determina que tendrem una política de
museus i recursos suficients per als museus, això
afortunadament també ens ho creim a la fase de l’adolescència
p olítica, però sabem que això no és veritat, jo ara cada dia estic
obligat a intentar que s’apliqui el màxim de bé la Logse, i
gairebé la Logse no ha tengut mai recursos específicament
dedicats per part dels qui la varen legislar i provocar, aquell
govern de l’Estat, per tant, s’han hagut d’espavilar les
comunitats autònomes, aleshores, jo crec que la llei de museus
com ho ha estat la llei de Patrimoni, de la qual també ens falten
una gran quantitat de recursos per desenvolupar-la, com sap
molt bé vostre, la llei de museus serà la carta de navegació que
concretarà més totes les coses que s’haurien de fer amb política
de museus les Illes Balears, però si després no hi recursos en
personal, en inversions, en projectes museogràfics potents, etc.
etc., tornarem a estar a les mateixes.

Per tant, jo crec que el tema a aquest d’ara decidir quins són
el museus i quins no ho son, que és un poc el que ens demana
la llei, etc., crec que és massa precipitat, crec que val més fer la
llei, val més intentar fer polítiques de museus que comptin amb
uns recursos una mica més abundosos, marcar unes fi tes  i  a
partir d’aquí, a un moment determinat, ja començarem a fer les
classificacions.

El tema de la transferència als consells, li he dit que tenia un
cert sentiment de transitorietat i de provisionalitat, i de voluntat
de no hipotecar massa el futur dels museus, i simplement el que
pretenem és fer petites millores puntuals que permetin que els
museus arribin amb millors condicions als consells insulars que
les condicions amb les quals els va rebre aquest govern fa
aproximadament un any i escaig. Això és el que es pretén i li
puc ben assegurar que, si bé la conselleria que, en darrer terme,
és la responsable de la transferència als consells insulars dels
museus, és Presidència i Hisenda, li puc ben assegurar que des
de Cultura hi haurà en tot moment la insistència a aprofitar
l’ocasió de la transferència per millorar la situació, encara que,
encara que el Govern, m’imagín que estaria legitimat per allò
que ha fet en aquest estat qualsevol administració quan ha
transferit qualque cosa, això hi ha, i menjau això si en voleu,
aquesta és la tàctica que pretén, per exemple, que nosaltres
acceptem, l’Estat, amb el personal docent adscrit a institucions
penitenciàries, hi ha quatre mestres per quan la presó tenia 400

presos, però resulta que ja en té 1.200, i nosaltres no volem una
transferència només amb quatre mestres, volem que n’hi hagi
12 que són els que necessita la presó; és la batalleta de sempre,
malauradament, jo crec que s’ha d’arribar a una situació de
síntesi, i han d’aportar uns i els altres i, a més, no oblidem, que
aquest govern han permès que és milloràs molt
considerablement el finançament dels consells insulars, a
compte dels pressupost de l’any 2000, i una part d’aquesta
millora se suposa que també pot repercutir sobre la millor salut
dels museus.

M’ha fet un esment de quina era l’estructura orgànica i
funcional dels funcionaris i dels empleats dels museus, clar, el
problema és molt clar. Si un entrenador d’un equip de futbol té
onze jugadors, possiblement els organitza, i uns sigui el porter,
l’altre el defensa central, dos extrems, un davanter centre, dos
mitgers, en canvi, si ha d’enfrontar el partit amb cinc jugadors,
els deu distribuir racionalment i estructuralment sobre el terreny
de joc o els diu, “espavilau-vos i procurau ...”, jo de vegades
tenc una mica aquesta sensació, així tot, d’alguna manera, vostè
sap que hi ha personal subaltern que fins i tot fa funcions que
van més enllà dels subalterns i després hi ha vigilància i poca
cosa més, i un mínim nucli acadèmic i científic que és direcció
i poca cosa més, no té massa secret l’estructura orgànica dels
nostres museus, els recursos que hem d’organitzar són tan
escassos, i en alguns casos amb uns sous i amb una
consideració laboral molt per davall de la seva qualificació i
titulació acadèmiques, que massa miracles no hi ha, vull dir que
aquest tema, l’estructura naixerà i serà possible en la mesura
que hi hagi recursos suficient per omplir-la, si no serà una
carcassa buida que tanmateix serà pura retòrica de gestió, però
que no respondrà a cap realitat.

Després en parla del tema de la modificació del catàleg, han
fet una sèrie de preguntes, ens diu, preguntes escrites que
suposadament li havíem de contestar per escrit, jo la notícia que
tenia és que vostè les havia presentades i les havíem de
respondre, em sembla, en una comissió, no sé si vaig equivocat
jo o ell, no tenc cap inconvenient, en el cas que vagi equivocat
jo, de respondre-les per escrit, li he de confessar, crec que anam
responent les preguntes, bastant abundants, per ventura els
mesos d’estiu hi ha hagut un impasse, això som capaç
d’assumir-ho, ara record que fa temps que no n’he firmades, em
compromès a respondre-les-hi, ara record que fa temps que no
n’he firmades, és ver, però en qualsevol cas jo n’he firmades
moltíssimes de respostes que li hem fet a vostè, més bé o més
malament, segon les possibilitats de la informació que
tenguéssim, li puc assegurar que no tenc cap interès d’ocultar
res.

I el tema del personal i del perfil de places professionals, ja
li he explicat, no sé si ens equivocàrem o és una errada haver fet
això, bàsicament el que férem va ser assumir les propostes que
ens presentaren els directors dels propis centres a partir de la
confiança que els directors dels propis centres eren els que més
coneixement de causa tenien de cada equipament, podríem
haver entrat en una fiscalització de cada cas, i li puc ben
assegurar que jo no tenc cap familiar ni cap parent entre
aquests supervivents per als museus de les Illes Balears, com
per haver-li de fer cap favor a ningú. El director general va
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parlar amb els directors dels museus i a partir d’aquí es va
produir la proposta que es va produir. Em sembla que algun
moment vostre plantejava per què en no es cobria la plaça
d’arqueòleg, per exemple, ara record remotament això, en algun
moment ha sortit. Mirau, els directors dels museus de Menorca
i de Mallorca són arqueòlegs i, per tant, posats a cobrir places
m’imagín que deuen ser prioritàries unes altres, encara que seria
molt raonable que tant en el Museu de Menorca com en el de
Mallorca hi hagués més d’un arqueòleg que, a més a més si és
el director, ja té feines de gestió que li impediran exercir com a
tal arqueòleg.

Després em fa un esment a allò de les associacions d’amics
dels museus. Jo crec que les que existeixen a Menorca i a
Eivissa -conec més la d’Eivissa que la de Menorca, però també
tenc notícia de la de Menorca- crec que han estat
extraordinàriament positives, han estat un element de
dinamització del museu i a la vegada han estat un element
captador de recursos que han pogut afavorir el funcionament
del museu. Per tant, des de la meva condició de responsable de
l’àrea de Cultura, totes les meves simpaties i el meu suport i,
evidentment, els grans museus també tenen grans associacions
d’amics que contribueixen a fer adquisicions que incrementen
el patrimoni dels museus. Ara bé, també és certa una cosa, que
jo el que no faré serà cometre l’error, jo gairebé diria pecat, de
creure que les associacions d’amics dels museus poden
justificar l’absentisme de l’Administració; la primera
responsable lògicament sempre serà l’Administració com estic
ben segur que vostè i jo pensam.

Respecte als temes de barreres arquitectòniques,
emergència i seguretat, efectivament ens hem trobat uns
museus que estaven transferits a les Illes Balears des de feia 16
anys i no tenien ni procediment d’emergència, ni seguretat, ni
totes aquestes coses, i hem demanat a Interior que comenci a
estudiar el tema i que ens en digui qualque cosa, i deu ser un
dels temes que s’estan fent i es fan amb lentitud, supòs, perquè
se’n fan molts a la vegada. 

Bàsicament aquestes són les coses que se m’han ocorregut
a partir de la seva intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèp lica, Sr. Gornés, per un
temps màxim de cinc minuts. M’agradaria que siguin...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, seré molt breu. Gràcies, Sr. President. Un poc desordenat
perquè els temes han estat bastants, començaré pel darrer. Sí
que em preocupa que la Conselleria d’Interior actuï més o
manco amb lentitud en les qüestions d’emergència i de
seguretat, perquè açò, almanco que sapiguem, es va posar
damunt la taula fa..., devers l’abril, i que encara no comptem o
que no sapiguem si hi ha una assegurança que cobreixi danys
a tercers, a personal funcionari, a les diferents colAleccions
acollides per aquests museus, em sembla que s’hauria d’haver
actuat amb una certa agilitat. I el mateix amb els procediments
d’emergència d’evacuació de personal i de colAleccions. Em

sembla preocupant que no s’hagi actuat, com dic, amb més
celeritat.

Respecte a les preguntes no contestades són preguntes
que vam realitzar devers el juny, amb solAlicitud de resposta per
escrit, i que quan ha començat el nou període de sessions com
sap el conseller el Reglament permet convertir aquestes
preguntes no contestades en sol Alicitud de preguntes per
contestació oral i que el conseller ens doni resposta a aquestes
qüestions. Si el conseller ens ho fa arribar per escrit,
evidentment almanco s’evitarà una nova compareixença aquí,
però sàpiga que nosaltres estam molt interessats en poder
saber el net de tota aquesta qüestió, i li ho dic perquè ens xoca
que places que estaven catalogades amb una titulació
requerida, per exemple, començant pels de tipus A, de
llicenciats en geografia i història en qualsevol tipus
d’especialitat, ja sigui història de l’art, prehistòria, història
medieval, etc., etc., idò ara s’hagin restringit d’una forma
sorprenent en alguns casos i que es demani només història
antiga o que es demani per exemple que s’hagi reconvertit una
plaça de tècnic superior en una plaça de tècnic mitjà i que es
demani un mestre d’escola. Són coses que nosaltres voldríem
saber respostes sobre aquesta qüestió.

Volíem saber també, i és una cosa que no havíem comentat
abans, el paper que poden jugar les biblioteques dels museus
dins la dinàmica dels diferents centres com a difusores de
cultura, perquè sembla que estan enfora d’una certa empara, no
hi ha horaris, no hi ha possibilitats de consulta d’una forma
lliure, sembla ser, en aquest tipus d’instal Alacions i volíem saber
si té pensat aplicar qualque tipus de solució a açò.

I finalment tampoc no ha comentat res de l’anomenat pel
director general de Cultura “Pla unificat de creació i millora dels
centres museístics”. És un pla que es va anunciar aprofitant el
dia dels museus, dia 18 de maig, i que el conseller no n’ha
comentat res i ens ha sorprès, i voldríem saber què és açò.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tancar el debat amb el portaveu del
Grup Popular, Sr. Conseller té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. A mi una cosa que em sorprèn, Sr.
Gornés, es com així ara està tan preocupat per aquelles coses
que els quatre anys de la passada legislatura, que seia a la
mateixa cadira que seu avui, no el varen preocupar gens ni
mica. Això és una cosa que també em preocupa. A mi també em
preocupa la seguretat dels museus, però jo crec que una
persona com vostè, que durant tota la legislatura va tenir tanta
paciència, no té gaire motivació que ara en tengui tan poca. Li
dic que la Conselleria d’Interior se suposa que ens dirà alguna
cosa i farà alguna cosa sobre aquest tema, i ens prepararà un
informe, i tot això.
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Després, preguntes presentades el mes de juny. Em
compromet a mirar de rescatar aquestes preguntes, que no en
tenc en aquest moment consciència, i a contestar-les.

El tema del tècnic superior convertit en història antiga, això
li repetesc que són propostes concretíssimes arribades dels
directors dels museus amb una justificació, que ara la cercava,
que ha de ser per aquí i no la trob: Informe sobre les noves
places del Museu de Menorca; antecedents. El tema de la
reconversió d’aquesta plaça purament i simplement és perquè
es vol donar una dimensió pedagògica divulgativa al museu i
es va valorar que un mestre d’escola, des del punt de vista de
les habilitats didàctiques, en tenia més que un possible
llicenciat superior; deu ser discutible, com moltes coses en
aquesta vida, i així ho va valorar el director del Museu de
Menorca i nosaltres assumírem la seva proposta. Ara, es
evident que una cosa que es podria mirar és l’organigrama
global de totes les places creades, si de manera global totalitzen
un perfil correcte per a la gestió del museu en l’aspecte didàctic,
científic, etc., etc. Jo em compromet a fer-ne una repassada i a
replantejar-ho amb el director corresponent a veure què passa,
p erò aquí hi ha tota la seva justificació. “Especialista en història
de l’art: Una part molt important del fons del museu és d’art,
especialment XVIII, XIX...”, és a dir, de tot això li puc passar
una fotocòpia, que m’imagín que no deu ser ilAlegal passar una
fotocòpia del director del museu del que ha enviat a
l’Administració, li passaré una fotocòpia a la qual el director del
museu ens justifica un determinat perfil de places. Podríem
haver-li fet el contrari, decidir-ho nosaltres o podíem haver-li fet
cas a ell. No sé si ens equivocàrem o no fent-li cas a ell, però és
el que vàrem fer. És una qüestió, repetesc, discutible.

Respecte al tema de les biblioteques dels museus, clar, el
problema és que anam tan escassos de personal que a més a
més n’hem de posar un altre perquè faci de bibliotecari; ja
m’agradaria, a mi, i crec que seria allò raonable, però no sé si en
aquests moments serà possible això i jo tenc entès que
aquestes biblioteques més aviat són objecte de consulta per
part d’especialistes i jo no tenc notícia que a cap especialista
que hagi volgut consultar la biblioteca del Museu de Mallorca,
per exemple, li hagin negat l’oportunitat de fer-ho a la sala de
consulta, gairebé de funcionament intern del centre. Per tant...,
i d’altra banda no oblidem que hi ha altres biblioteques
públiques en les quals, com no siguin coses molt
especialitzades, probablement també les poden trobar.

Després aquest pla unificat de millora que vostè diu que el
director general va anunciar, això jo crec que el va anunciar...,
és a dir, una mica la consciència que hi ha entre els consellers
de cultura dels tres consells insulars i nosaltres és que
l’Administració -jo no sé si això ja és molt políticament correcte,
però és igual- l’Administració, a nivell de creació de capítol 1
pareix que li prens un os, cada vegada que li crees una mica de
capítol 1, i aleshores veure si seria possible establir algun tipus
de consorci més enllà de quin sigui el responsable de la gestió,
que tengués com a objectiu precisament la tasca de la difusió
dels museus, etc., és a dir, que un consorci diríem una mica
extern al capítol 1, per entendre’ns, pogués esser un generador
o una espècie de..., atreure recursos, per dir-ho d’alguna
manera, per poder fer funcionar amb una mica més d’energia

elèctrica o de combustible petrolier la màquina. Una mica anava
per aquí i se n’ha parlat informalment, i això fins i tot podria ser
compaginable amb el fet que els museus estiguessin cedits als
consells insulars perfectament. La Conselleria d’Educació
continuarà tenint educació, i en la mesura que té possibles
tasques de difusió cultural dins l’àmbit de l’educació, podria
participar-hi perfectament i podria ser un consorci en el qual
s’articulassin estratègies, per entendre’ns, de difusió i de major
rendibilització dels museus. M’imagín que quan el director
general va parlar d’això, parlava d’aquesta qüestió, però
repetesc que és un projecte que encara vola i que no està
concretat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Continuarem amb les intervencions
de la resta de grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem començar, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, agraint que el Partit
Popular hagi volgut presentar a la consideració d’aquesta
comissió un tema que per a nosaltres resulta d’un interès
extraordinari, com és el tema relatiu als museus d’aquestes illes.
Agraïm la presència del conseller d’Educació i Cultura i desitjam
molt d’èxit al director general de Cultura que, segons ens ha dit,
fa feina per devers Sevilla, cosa que consideram que val la pena
que des d’aquestes Illes Balears es vaig promovent.

En relació a la intervenció del conseller, a nosaltres ens ha
semblat molt encertat que fixàs la seva intervenció dins aquest
context  marcat per la Llei de patrimoni de les Illes Balears, i dins
aquest context d’imminent transferència als consells insulars de
la gestió dels museus existents en aquestes illes. Ens ha parlat
de cinc museus, n’ha citat cinc: Museu de Mallorca, Museu de
Muro, Museu de Menorca, Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera i Museu del Puig dels Molins.

Des del nostre grup entenem que arrossegam, en aquestes
illes, una política que no ha estat gens afavoridora del que
nosaltres entenem que ha de ser la gestió museística en
aquestes Illes Balears. Entenem que estam arrossegant massa
temps, després de desset anys, desset anys d’autonomia,
aquestes illes encara no compten amb cap museu marítim, per
exemple, i són illes. Això ja és un indici de per on ha anat la
gestió política del que entenem que han de ser els museus en
aquestes illes nostres. 

Ha fet molt bé, que era el que li corresponia, el representant
del Grup Parlamentari Popular, des del nostre punt de vista, en
fixar la seva atenció en la política gestora d’aquests museus, no
ha tocat per res el que és el titular d’aquests museus; per a
nosaltres és importantíssim que el titular faci allò que li pertoca
fer, que allò que li pertoca fer ho faci bé, i que no faci mai allò
que no li pertoca, i nosaltres creim que aquestes tres coses que
afecten, com és lògic, el Govern de l’Estat espanyol, nosaltres
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feim comptes durant aquest temps d’aquest període
parlamentari de fer-ne un seguiment molt acurat, perquè creim
que aquestes illes nostres s’ho mereixen. Si el Govern de les
Illes Balears hagués de correspondre, entenem nosaltres,
hagués de correspondre com cal a així com està actuant el
Govern de l’Estat espanyol en relació als museus, ens pareix
que ja podrien estar tancats tots. Aleshores des del nostre punt
de vista creim que valdrà la pensa insistir molt en aquest
aspecte, molt més quan llegim..., diguem les escandaloses xifres
que es manegen i de les quals participam tant poc en aquestes
Illes Balears.

A nosaltres ens agradaria que, si la resta de grups
parlamentaris d’aquesta cambra hi estiguessin d’acord,
poguéssim fer que aquest parlament reclamàs amb insistència
i reclamàs fermament al Ministeri d’Educació, Ciència i Esports
que incrementàs enguany aquestes inversions de l’Estat en
aquests museus que són de titularitat pública estatal que estan
situats en aquestes illes i,  a més a més, els podríem oferir fins
i tot amb quin criteri, perquè clar, són unes Illes Balears que
permeten que aquests museus tenguin un nombre molt elevat
de visitants. Aleshores una suggerència seria que aquestes
inversions de l’Estat en els museus de titularitat pública estatal
situats en aquestes Illes Balears es fessin amb aquelles
quantitats que hi fossin aplicables en proporció al nombre de
visitants possibles, i sempre veuríem -no ens podríem comparar
amb Madrid, no ens podríem comparar amb Barcelona, però sí
amb molts d’altres museus de l’Estat espanyol on les
inversions que es fan des de l’Estat són molt més superiors que
no aquí.

I voldríem acabar la nostra intervenció tot recordant que hi
ha un factor que per ventura convé també tenir molt present, i
és de quina manera aquests museus nostres s’estan enriquint
amb les aportacions que s’hi puguin fer. Nosaltres, recollint
una mica dades publicades, hem vist que durant aquests
darrers quatre anys el Govern espanyol ha destinat a la compra
d’obres d’art més de 20.000 milions de pessetes, i que just l’any
99 4.060 milions, i la majoria de totes aquestes adquisicions han
anat a parar, per no dir totes, al Museu Reina Sofia i al Museu
del Prado, i els museus de les Illes Balears tenen titularitat
estatal exactíssimament igual, i des dels museus de les Illes
Balears hi pot haver milions de visitants l’any, si la cosa es fa
bé. Aleshores nosaltres creim que tant per allò que s’està -
diguem- adjudicant com a oferta de venda directa, o com a
oferta de venda procedent de solAlicitud d’exportació, o per
adquisició en subhastes a Espanya exercitant el dret de
tempteig, o per adquisició en subhasta a l’estranger, o per
deducció fiscal del 20% de les donacions, o pel pagament del
deute tributari, que això són, en definitiva, les fonts de les quals
es nodreix el titular, el titular, de museus d’aquestes illes, una
part d’això també hauria de venir aquí.

És per tot això que nosaltres agraïm aquesta solAlicitud de
compareixença del conseller perquè d’aquesta manera ens ha
permès poder valorar que amb els pocs recursos amb que
comptam, aquestes Illes Balears tenen una gestió que nosaltres
consideram que milloraria molt més si el titular d’aquestes
instalAlacions fes allò que li correspon.

Moltes gràcies.

(Intervenció inoïble)

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, estic reconciliat amb la política, avui, perquè la
intervenció de l’Hble. Conseller ha estat una cosa que a
vegades és difícil, i és ser realistes. Fer política real, què vol
dir?: què és allò que tenc i, amb el que tenc, què puc fer. Una
altra cosa és fer volar colom, que diuen aquí, o fer comptes
d’aquell bolero famós d’en Machín de Lo que pudo haber sido
y no fue. 

La política, malauradament, està marcada i està dominada
pel tema dels diners. Segurament hi ha més idees que diners, i
quan parlam de museus a una zona que ha tengut una història
plural, difícil i molt llarga, idees per tenir coses dins museus i
per fer museus nous no seria molt difícil, seure i fer una
tempesta d’idees per veure què falta i què manca. Si parlam de
les mancances, òbviament que no ens posaríem mai d’acord, o
sí que ens hi posaríem, de veure per què hi ha una part
important de la història menorquina que encara és a Salamanca,
producte del repte després de la guerra, em referesc a tota la
documentació de les lògies maçòniques que no s’entén el segle
XIX ni el principi del XX sense l’existència d’aquestes bones
persones, que a Menorca van tenir un protagonisme cert i un
protagonisme cultural i econòmic, i que en canvi són allà, i serà
molt difícil, després de veure la relació que hi ha de
l’Administració central amb altres indrets d’aquest estat que
també van rebre el mateix tractament -a Catalunya era una cosa
molt clara- veig que és difícil. O parlar de les obres d’art que
han anat sortint periòdicament i d’una forma constant de totes
les illes durant aquest segle: quan aquí no els donàvem valor hi
havia gent amb prou diners per treure obres d’art a totes
aquestes illes, la recuperació sempre estarien a favor, però quan
hi ha un condicionament tant fort com són els diners es tracta
de (...), i jo crec, creim nosaltres, que dividir el problema dels
museus en dos molt concrets: un quina és la responsabilitat
política i l’altres quines són les deficiències que hi pot haver
pel que fa al seu funcionament i fins a quin punt són
imputables a la gestió política o a la feblesa humana amb el
compliment del seu deure.

Jo crec que discutir si els directors, o tal funcionari, o tal
empleat a un museu és bo o és dolent, ho fa bé o ho fa
malament, no és una competència nostra; jo crec que el
conseller no es pot fer responsable de totes les malifetes que el
cos d’ensenyants feim arreu d’aquestes illes, encara que el
responsable final sigui ell, i el mateix succeeix pel que fa a
museus. Per tant, quan fa la definició de situació dels edificis,
situació del personal, en què es gasten, hi ha una petita llum
d’esperança quan parla dels augments, de l’increment
d’inversió que hi ha hagut aquest darrer any que manifesta una
voluntat. No hi ha cap problema polític que es pugui resoldre
d’avui per demà, no hi ha cap problema polític que, fins i tot
amb diners, no necessiti temps; el temps, un factor
importantíssim de millora si cada vegada es va millorant el
producte que es vol fer. 
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La definició de què són els museus i per què serveixen, no
la repetiré perquè, a més, tothom la coneix i seria abusar de la
seva paciència, però el cert és que la quantitat de visitants, i no
la conec, la quantitat de visitants, és molt inferior a la que
podria ser. A qualsevol indret on hi hagi una quantitat de
visitants turístics tan important com hi ha en aquestes illes s’ha
explotat molt poc la visita als museus, que són una font de
finançació important; ja m’hi referiré després. Segurament per
manca de gestió i no de gestió política, precisament, o de
presència dins la vida social de l’existència de museus, o per
qualsevol altre motiu, es fa difícil creure que un va a un museu
amb els alumnes d’una escola i veu que està buit, que són els
únics visitants que hi ha en aquell moment; d’acord que són
hores intempestives en les quals la gent fa feina, però els
museu no van dedicats únicament als que hi vivim, a la
població, sinó a la gent que es mou. Quan un surt per conèixer
un país, per conèixer una ciutat, si la vol conèixer de ver ha de
fer una referència història, i el referent històric més a la vista
que hi ha a qualsevol indret sempre són els museus. Si el
museu està ben organitzat, d’una forma didàctica, que no es
tracta de mostrar peces sinó que la gent que el visita ho pugui
entendre, es podrà adonar de quin és el tarannà cultural del
poble que gaudeix de l’existència d’un museu.

Actualment hi ha una explosió; nosaltres no creim que sigui
una qüestió de la Llei de museus, no crec que sigui qüestió de
tècniques legals, i benvinguts siguin tots els esforços que hi ha
a nivell municipal i fins i tot a nivell privat per fer instalAlacions,
diguem museístiques o d’exposició, que recordin fets
antropològics que estan directament lligats amb la vida de la
gent que hem viscut en aquestes illes. La pròxima obertura, si
no està obert, no ho sé, però tenc un veí conspicu que ens pot
ilAluminar sobre un museu del vi a la zona de Binissalem, és una
cosa que és claríssima, com podria ser un antropològic sobre
les feines al camp a Menorca amb instruments o eines que ja es
van perdent, o del naixement de la indústria de la transformació
d’objectes metàlAlics. Benvinguts siguin. O el de l’Exèrcit en Es
Castell, que està molt bé que hi hagi un museu militar perquè
l’origen del poble és un origen militar, no s’ha d’amargar ni hom
s’ha de manifestar pacifistes per no creure que les referències
són certes.

La responsabilitat política d’un govern, sigui aquest o sigui
un altre: L’estat de l’edifici, tenir la plantilla de funcion..., em
resistesc a dir-los funcionaris, d’empleats, d’obrers, del que
sigui, que el fan funcionar, un equip de direcció i de feina
correcte, no exagerat, que sigui correcte, i la possibilitat
d’adquisició, modernització de les peces que es mostren al
museu és una cosa fonamental. La publicació de material que
sigui propietat o que estigui a l’abast del mateix museu. Per açò
nosaltres creim que al començament de la gestió de museus que
fa aquest govern i aquest conseller és positiva, que és un bon
camí encetat, i sabrem que sempre arribarem allà mateix i és que
hi ha menys diners que idees, però l’encoratjam perquè
continuï amb aquesta política, si m’ho permet, de la pobresa,
perquè estic convençut que després d’aquests quatre anys n’hi
haurà altres quatre més i, encara que vostè no sigui el
responsable, sempre seguint amb aquesta política serà l’únic
sistema conegut fins avui en política de millorar els serveis que
es donen al ciutadà. Si sempre feim un plor i culpam de no

continuar a les mancances que nosaltres tenim, tenim un mal
sistema de funcionament, perquè no és una qüestió de la
importància dels museus la quantitat de visitants, que en açò
discrepam del portaveu del PSM-Entesa Nacionalista quant a
distribució de diners, sinó la importància en si del museu, la
capacitat del museu és el que determina la despesa, no és la
quantitat de visitants. 

La quantitat de visitants sí que ens sembla que es podria
millorar o que s’hauria de fer un esforç en dos sentits. Primer de
tot, fomentar l’assistència o la visita als museus, i òbviament
que açò són visites pagades perquè la cultura és tan important
que no pot ser gratuïta; segon, que el material imprès sigui de
venda exclusiva en el museu, i em referesc tant a material gràfic
com a material escrit, i benvingudes siguin les colAlaboracions
amb entit ats privades, siguin financeres o siguin industrials,
que siguin capaces d’invertir una part dels seus beneficis en
una cosa productiva, no només ara sinó en el futur, que és
cultura.

Per açò l’encoratjam, Sr. Conseller, i tindrà el suport
d’aquest grup mentre la política que dugui a terme és la que
vostè ha començat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller pot contestar les
intervencions dels grups.

(Intervenció inoïble)

Perdoni, Sr. Conseller, ha de..., encengui...

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

En relació a la intervenció del Sr. Buele jo més o menys he
constatat que, encara que s’hagin anat introduint petites
millores i puntuals en el que són els recursos de la gestió
ordinària, i després un increment notable en el capítol
d’inversions que permet superar un dèficit de molts d’anys, que
és el cas de les sales de prehistòria en el cas del Museu de
Mallorca, és evident que hem parlat d’allò que tenim en aquests
moments i de l’estat que tenim, però és cert també que dins la
societat de les Illes Balears, fins i tot amb una traducció legal en
un cas concret, es detecta una sèrie de mancances en matèria
museística. A Mallorca concretament hi ha dos col Alectius
importantíssims que des de fa moltíssim de temps estan fent
esforços per reunir tot el fons que seria necessari precisament
per al Museu marítim, que ja havia existit a Mallorca, havia estat
situat al Consolat de Mar, precisament, i després el Museu de
Ciències Naturals, que són dos museus darrere els quals hi ha
un colAlectiu científic important que du moltíssim de temps fent
feina i que en aquests moments l’Administració encara no els
ha sabut donar resposta.

I després hi ha l’altre tema plantejat, que és el Museu de
Formentera, que és un mandat de la Llei de patrimoni aprovada
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a final del 98 i que el Govern, a partir del compliment d'aquest
mandat, se suposa que ha de dur a terme i té voluntat de dur a
terme i que permetria dotar Formentera d'un museu,
fonamentalment de contingut etnogràfic, que permetria
completar els atractius a Formentera amb aquests components
culturals, hi pensam amb aquestes mancances, ara bé, no deixa
de ser tenir un coratge, fins i tot temerari, tirar-se dins la piscina
de crear nous equipaments museístics que en qualsevol cas jo
crec que haurien de ser compartits pel màxim nombre
d'institucions, quan encara tenim tantes coses elementals per
resoldre als equipaments museístics que ja tenim, per tant tots
plegats hauríem de veure com ens en sortim.

Després hi ha el tema del paper de l'Estat, és a dir, l'Estat és
evident que és el titular i encara exerceix la seva titularitat en la
mesura que es fa responsable d'algun tipus d'intervencions, ara
clar, no és fàcil comunicar-se amb l'Estat, aquella comunicació
immediata que a vegades requereix un possible desperfecte que
es produeix a un museu, no sempre és fàcil trobar l'interlocutor
adient, i evidentment aquí hi ha un tema de fons, que jo crec
que encara no està resolt, quin ha de ser el paper i el
comportament de l'Estat, i quan dic comportament, vull dir
també comportament econòmic, respecte d'aquells equipaments
que són de titularitat estatal, però que ha estat transferida la
seva gestió als diferents governs autonòmics. 

En principi, es pot donar el cas, jo crec que es dóna bastant
aquests darrers anys de la identificació, que és allò que és de
l'Estat és allò que està situat a Madrid, i per tant són els
destinataris, els grans museus de Madrid, que la ministra ara ha
introduït una nomenclatura nova, que són museus de capçalera,
però clar jo tenc la intuïció que també hi pot haver museus de
capçalera que siguin representatius d'elements gairebé
específics del conjunt de l'Estat espanyol i no estar situat a
Madrid, per exemple la necròpoli púnica d'Eivissa al context de
l'Estat és un equipament de capçalera, per tant no han de ser
només equipaments de capçalera els que estan situats a
Madrid, jo crec que els equipaments de capçalera han de ser
una selecció dispersada per damunt la geografia espanyola,
d'allò que és més significatiu, d'un determinat moment històric,
de l'obra d'un artista universal, però això pot estar escampat, no
té per què haver d'estar tot concentrat, i això probablement
podria voler dir que l'Estat continuàs colAlaborant a reforçar
aquests grans centres de capçalera, i n'he esmentat un que em
pareix especialment important, i gairebé el més important de tots
en aquesta matèria, en el conjunt de l'Estat, aleshores jo crec
que, quan jo vaig a parlar amb Jordi Fernández i em diu que
encara hi ha no sé quants de mils de metres per excavar i que es
trobarien moltes coses, clar no deixa de ser una mica una
angoixa, no?

I després hi ha el tema de com destina l'Estat els recursos de
què disposa per a l'adquisició de béns museístics, el Sr. Buele
ha esmentat una xifra, ha sortit al diaris aquesta xifra i això li puc
dir que és un tema que ja s'ha plantejat per part de diverses
comunitats autònomes, que creuen que tampoc no és raonable
que tot s'hagi d'invertir a Madrid i que hauria de servir per
millorar una mica més en la seva totalitat el conjunt de museus
que formen la xarxa de titularitat estatal. És un tema, al qual

nosaltres també ens hi apuntam i hi farem feina en la mesura
que puguem.

Respecte de la intervenció del Sr. Tirs Pons, jo crec que ell
ha plantejat el tema molt correctament, quan diu que sobretot
es tracta, des de la gestió política, de saber què tenim i que
podem fer el màxim possible amb allò que tenim, així ho
intentam fer nosaltres i evidentment això no vol dir que no ens
sentim responsables, políticament parlant, de totes les
mancances, a mi em pot arribar a crear un cert sentiment de
culpa que no tenguem determinades coses, que crec que seria
molt raonable que tinguéssim, així i tot, estic content de
comprovar que el Sr. Tirs Pons, igualment que el Sr. Buele, són
capaços de valorar els petits esforços puntuals que ha anat fent
aquest govern al llarg d'aquest any, i que han permès
petitíssimes millores, però en qualsevol cas significatives.

I després, evidentment m'he apuntat, que em sembla molt
encertada i coincideix absolutament amb la meva concepció,
dels museus, no com una consa obsoleta, com una cosa que
visiten quatre rates de museu, rates de biblioteca, sinó que és
el gran mostrador que té qualsevol societat per mostrar el seu
passat històric, i fins i tot, per mostrar la seva vida colAlectiva al
llarg dels segles, en el cas de museus de tipus etnogràfic,
etcètera, etcètera. I això han de ser els museus, i essent això
poden ser els màxims de vius, el màxim d'atractius, no hi ha en
aquests moments possibilitats d'imaginar els museus sense fer-
hi una forta intervenció en equipaments relacionats amb les
noves tecnologies, jo els recoman que en poder, si van a
Santes Creus, aquest magnífic monestir de Catalunya, vegin el
documental de 29 minuts que es projecta sobre les parets nues
del monestir, i vostès quan hagin acabat de veure els 29 minuts
p rojectats sobre les parets, supòs que tendran la mateixa
sensació que jo, que era la sensació d'haver viscut molt més
temps que 29 minuts a l'Edat Mitjana, és un tipus d'equipament
que és un gran ..., o quan vas al Museu Marítim, i al moment
final de Barcelona i al moment final del recorregut, puges a la
proa d'un vaixell i tens les mateixes sensacions que devia tenir
un mariner quan arribava a l'Havana a finals del segle passat,
amb un vaixell de vela i sents les melodies, les cançons, el vent,
etcètera, etcètera, o sigui hi ha uns efectes que les noves
tecnologies permeten que poden convertir els museus, sense
perdre gens de mica de rigor científic, en autèntics espectacles,
fins i tot amb capacitat d'atreure masses, i això ho fan per tot
arreu, no del món, sinó de l'Estat espanyol, en aquest moment
al País Valencià estant muntant uns equipaments
impressionants, els han montat a La Rioja, que han fent una
cosa superincreïble que sembla que va néixer per ser
desmuntada, i això que hi havia una inversió de més de 600
milions de pessetes, però quedarà fitxa, ara ho han fet a
Extremadura, aquí encara no hem començat a fer-ho, i això és
una cosa que tots plegats ens hem de proposar fer-ho i hem de
posar voluntat política, però malauradament sempre topam amb
mateixa pedra.

En qualsevol cas és evident, i no deixa de ser una desgràcia,
que hi hagi moltes més idees que doblers, però intentem que els
doblers sigui com a mínim suficients com perquè les idees no
arribin a ser absolutament frustradores perquè siguin
irrealitzables.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Els portaveus no volen exercir la
rèplica, per tant, esgotat el debat i l'ordre del dia de la sessió
d'avui s'aixeca la sessió. 
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