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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui a la tarda, i els
deman en primer lloc si es produeixen substitucions. No? Si no
és el cas, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2904/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
l'ampliació de l'Escola Sant Rafel.

Començarem per la RGE núm. 2904/02, relativa a ampliació
de l’escola de Sant Rafel. Per formular-la té la paraula el Sr. Joan
Marí i Tur, el seu autor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, avui concorren diversos factors en aquesta comissió
de cultura. En primer lloc Mallorca celebra el Dijous Bo. A molts
ens agradaria més poder gaudir amb la gent d’Inca aquesta
jornada festiva, i també per als diputats de les illes menors ha
significat un esforç bastant important amb aquest dia de
tempesta arribar fins aquí, la qual cosa farà demostrar la
fragilitat de la vida humana quan un la té penjada d’un fil per
allà dalt, i la discussió no serà tal sinó que serà una tarda
amistosa, on només demanarem un parell de dates que ens
agradaria conèixer. Algunes d’elles, Sr. Conseller, ja estan
desfasades i ho reconeixem, perquè hem de tenir en compte que
van ser firmades el 17 de setembre i algunes de les preguntes
que es fan aquí ja són extemporànies, però, en fi, deixem de
parlar i anem a resumir per fer aquesta comissió el més profitosa
i curta possible.

Com vostè sap l’Ajuntament de Sant Antoni cedeix en
aquests moments en el seu centre polivalent de Sant Rafel un
local que ha cedit perquè l’ampliació de l’escola no estava o no
està encara acabada, i la pregunta és molt senzilla: Quan estarà
acabada l’ampliació de l’escola de Sant Rafel de Forca? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller pot contestar, si vol. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, la previsió és que les obres de l’escola de
Sant Rafel s’acabin a final d’aquest mes de novembre.
Afortunadament en aquest cas no han duit retard les obres i,
com sap vostè, s’haurà construït un mòdul complet de tres
unitats per a segon cicle d’educació infantil més una sala
d’usos múltiples, més lavabos específics per a educació infantil
i, a la vegada, calefacció per a tot el centre, i això haurà costat
uns 53 milions de pessetes. Per tant a final de novembre estaran
acabades les obres. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica... No vol fer-ne ús?

I.2) Pregunta RGE núm. 2905/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relati va a
l'inici de les obres de l'Escola s'Olivera de Puig d'En Valls.

Per tant, passarem a la segona pregunta, que és la RGE núm.
2905/02, relativa a inici de les obres de l’escola de S’Olivera de
Puig d’en Valls, i també té la paraula el Sr. Marí per formular-la.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. Conseller, tots coneixement les dificultats que hi ha a
Eivissa a l’hora de trobar empreses que vulguin realitzar una
obra pública, i molt sovint les previsions de la Conselleria
d’Educació no es poden complir, especialment perquè, als
empresaris, els sembla que la dotació econòmica no és la
suficient. Per això Educació, en el desembre de l’any passat,
preveia que les obres començassin el primer trimestre del 2002.
Per diverses circumstàncies aquestes obres encara no han
començat, però tenint en compte la falta que fa aquest colAlegi
de S’Olivera en el Puig d’en Valls, ens pot dir quan està previst
que comencin les obres a S’Olivera? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller pot contestar en voler. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, l’altre dia una tècnica del Servei d’Arquitectura de la
conselleria em va dir una frase que jo crec que queda molt ben
exemplificada en tot el cas de S’Olivera; diu que a Eivissa allò
que és difícil no és complir terminis, sinó fer les obres, i el cas
de S’Olivera en seria un cas flagrant. Jo supòs que vaig fer
unes declaracions dient que el primer trimestre de l’any 2002 es
començarien les obres, és quan es va fer el concurs públic per
contractar-les, però no s’hi va presentar cap empresa, i a partir
d’aquí durant uns mesos des de la conselleria es varen sondejar
diverses empreses informant-les i animant-les a poder concórrer
a un nou concurs, i això es va fer augmentant en un 10% el
pressupost inicial. El cost inicial era de 440 milions de pessetes;
si hi afegim un 10% ja eren 484 milions de pessetes. Idò bé,
malgrat aquest augment del 10% encara fa resultar difícil trobar
cap empresa; jo diria que va resultar impossible trobar cap
empresa i a la vegada nosaltres, per norma legal, no podíem
incrementar més el preu de la construcció del colAlegi, i vàrem
haver de fer una espècie de revisió del projecte amb la
substitució d’algunes tipus de materials, etc., etc., i d’aquesta
manera esperam que aconseguirem una empresa.

Ja ho vaig dir l’altre dia; un edifici, un centre d’infantil i de
primària de dues línies, semblant al d’Eivissa, a Ciutadella s’ha
pogut contractar la realització de les obres per 350 milions de
pessetes, i a Ciutadella es va produir una baixa, és a dir, el
concurs sortia per 415 milions de pessetes i hi va haver una
empresa que va guanyar el concurs fent una proposta de 350
milions de pessetes. Per tant, si a Menorca, Ciutadella, per 350
milions de pessetes podem fer un centre de dues línies, i resulta
que a Eivissa fins ara ens ha estat impossible fer-lo per 484
milions, això vol dir 134 milions de pessetes, això demostra molt
bé com està la situació.

Ara bé, davant aquesta situació els Serveis d’Arquitectura
han fet una modificació del projecte primitiu sense qüestionar
la seva qualitat d’origen, però han fet una sèrie de canvis, i
demà en el Consell de Govern del Consell d’Eivissa i
Formentera la previsió és que s’aprovi aquest nou projecte
modificat amb els nous preus, els nous preus dels element s
que, sumats, donen 484 milions de pessetes -per això dic
modificable, no podem augmentar més d’un 10% segons la llei-
i la previsió és que a principis de la setmana que ve es publiqui
al BOIB i 15 dies després es podrà tornar a contractar l’obra, i
la previsió és que aquesta vegada sí que hi haurà qualque
empresa que s’hi presenti i, evidentment, allò que seria molt
desitjable i molt convenient seria que el curs 2003-2004 ja
p ogués entrar en funcionament aquest nou centre, però jo sé
que no serà gens fàcil. En qualsevol cas farem tots els esforços
possibles perquè s’avanci al màxim la construcció d’aquest nou
edifici escolar d’Eivissa que, com vostè molt bé ha dit, és
absolutament necessari. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí..., renuncia al torn de rèplica.

I.3) Pregunta RGE núm. 2906/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
inauguració de l'Institut Sant Agustí.

Per tant podem passar a la tercera pregunta d’avui, que és
la 2906/02, relativa a inauguració de l’institut de Sant Agustí.
També té la paraula per formular-la el Sr. Marí, en voler.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Molt sovint, si un repassa les
hemeroteques, se n’adona de l’optimisme, per dir-ho d’una
manera educada, que tenen algunes autoritats referent a la
realització dels projectes, però ja són massa dates que no es
compleixen perquè el Partit Popular no pugui fer palesa la seva
preocupació i el seu disgust en poder tenir aquelles escoles i
instituts que les autoritats competents ja deien que havien
d’estar començades.

Així per exemple el 22 de setembre del 2002 es demanava al
delegat d’Eivissa: “¿Qué pasa con el instituto de San Agustín?
Debería estar ya acabado”. I ell contestava: “Es verdad que
llevamos en estos momentos un cierto retraso. A 31 de agosto
tenían que estar las obras hechas”. A 31 d’agost havien
d’estar les obres fetes. Evidentment les obres en el novembre
no estan fetes, en el desembre tampoc no hi estaran; almanco
aquesta és la impressió que vaig tenir ahir quan vaig visitar
aquest institut, i la pregunta que feim al màxim responsable és:
Sr. Conseller, quan es té prevista la inauguració de l’institut de
Sant Agustí? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, pot contestar. 

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

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Marí, és possible que al llarg d’aquesta legislatura en alguna
ocasió i en referència a Eivissa hagi manifestat un optimisme
que podem qualificar de temerari per part meva. Ara ja seré més
prudent en la mesura que conec les dificultats objectives que
hi ha Eivissa per dur endavant projectes d’obra arquitectònica
importants. En qualsevol cas és cert que segons el contracte el
mes d’agost del 2002 l’institut havia d’estar acabat. Clar, aquí
podríem dir: “Com així si no està acabat la conselleria d’alguna
manera no pren algun tipus de mesura enfront de l’empresa?”,
però clar, amb la precarietat d’empreses disponibles per fer
construccions a Eivissa, si a més a més resulta que ets poc
comprensiu respecte al seu retard, possiblement encara el remei
seria molt pitjor que la malaltia, i en aquest cas sí que som
mínimament prudent.

En qualsevol cas voldria dir que no hi ha en aquest
moment..., la inauguració com a acte formal no té cap data
fixada, lògicament. L’institut de Sant Agustí ja existeix, hi ha
una equip directiu i ja hi ha set grups d’alumnes que pertanyen
a l’institut de Sant Agustí que, com sap vostè, n’hi ha cinc que
estan escolaritzats en el colAlegi públic de l’Urgell i dos en Es
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Vedrà, i la previsió -i l’empresa encara diu que sí, que serà
possible i nosaltres, com és lògic, la pressionam al màxim
p erquè ho sigui- és que a final de desembre les obres ja
estiguin concloses i per tant es pugui començar el segon
trimestre del curs en el nou edifici.

Vostè em demana si jo en tenc la certesa absoluta. El que
tenc és el desig absolut que això sigui possible, i en la mesura
de les nostres possibilitats pressionarem perquè així sigui. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Refusa la rèplica?

I.4) Pregunta RGE núm. 2907/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'inici de les obres de l'Institut de San Llorenç.

Per tant podem passar a la quarta pregunta d’avui, que és
la RGE núm. 2907/02, relativa a inici de les obres de l’institut de
Sant Llorenç. Té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, avui matí, de bon matí,
escoltant la ràdio ja hi havia una discussió molt forta entre un
ciutadà eivissenc, encara que no de naixement, sobre la
massificació i els problemes existents a l’institut Xarc de Santa
Eulària, i jo pensava que, bé, avui recordaré al conseller la
necessitat que l’institut de Sant Llorenç estigui fet el més aviat
possible. Com tots sabem molts dels alAlots que estan avui en
dia en el Xarc han d’anar a Sant Llorenç, i és vox populi que
tothom està preocupat per saber l’institut de Sant Llorenç, que
s’hi portaran alumnes de Sant Joan, de Sant Vicent, de Santa
Eulària, de Santa Gertrudis, etc., idò la gent vol saber quan
estarà acabat. Jo no li deman, ni molt manco, el dia ni el mes,
però, essent pessimista, que em digui una aproximació perquè
la gent pugui conèixer més o manco quan podrà desmassificar-
se l’institut de Santa Eulària.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, pot contestar. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, bé, el tema de la massificació del Xarc ja va
ser una realitat amb la qual nosaltres ens trobàrem el primer curs
que vàrem gestionar. Recordi que una decisió que vàrem haver
de prendre el curs 99-2000, i va ser dura perquè hi havia una
oposició d’un sector de pares molt belAligerant, va ser passar el
batxillerat als capvespres, perquè ja no era possible que en
horari de 8 a 2,30-3 s’impartís educació secundària, cicles

formatius i batxillerat. Aleshores va ser quan vàrem decidir fer
l’institut. 

Ha estat complicadíssim. Primer hi va haver el tema del solar,
trobar-ne un; no hi ha disponibilitat de solars a l’espera d’una
iniciativa de la conselleria per fer centres docents a cap
municipi d’Eivissa, cap. Després vàrem tenir el problema que el
solar es va haver de declarar d’interès social; va tornar a ser un
altre procés. Després l’elaboració del projecte arquitectònic
s’acaba enredant moltíssim tot per saturació del nostre servei
d’arquitectura, i quan feim encàrrecs externs exactament igual
perquè normalment els arquitectes són uns professionals amb
una cartera de feina prevista molt saturada, i després a principis
de l’any 2001 es varen adjudicar les obres a una UTE formada
per les empreses Elecnor i Comas. L’empresa Elecnor és la
mateixa empresa que fa l’institut de Sant Agustí i l’empresa
Comas, si no estic equivocat, és una empresa eivissenca.
Evidentment per trobar empreses que assumeixin la realització
de les obres a Eivissa l’administració ha d’animar les empreses
que s’hi presentin. Quin problema hi pot haver hagut? Que una
vegada adjudicada l’obra a aquesta UTE i que havia de
començar-se el mes de febrer, la mateixa empresa que fa Sant
Agustí ha de fer Sant Llorenç, no té capacitat per atendre les
dues obres i aleshores ens comencen a enredar a Sant Llorenç,
i aquelles obres que s’havien de començar el mes de febrer es
comencen el mes de juny-juliol. Després resulta que hi ha una
disputa o hi ha dificultats de proveïment de les peces de
formigó prefabricades que vénen de la zona de València; una
altra pausa. I ara estam a la fase de la fonamentació perquè es
va haver de condicionar el solar, etc., etc., estan a la fase de la
fonamentació i la previsió és que a finals d’enguany ja es
comencin a aixecar les parets de l’edifici. 

Evidentment a mi, el que crec que seria desitjable per tothom
tenint en compte que la previsió de l’execució de les obres és
de nou mesos i mig, seria que a començament del curs 2003-
2004 pogués estar enllestit l’institut. Evidentment això seria allò
desitjable i allò convenient per a tothom. Ara bé, jo crec que els
ciutadans eivissencs, que lògicament no participen d’aquestes
minuciositats administratives de dificultat continuada, tenen tot
el dret del món a sentir-se una mica frustrats en les seves
expectatives de veure com els centres docents creixen i
s’acaben. Ara, també els ciutadans d’Eivissa ho han de veure
en positiu i han d’interpretar que aquells edificis que es
comencen s’acaben acabant, i per tant l’institut de Sant Llorenç
segur que l’any 2003-2004 estarà absolutament acabat i estarà
a punt d’utilització.

Evidentment, com pot imaginar vostè, jo possiblement
hauria estat el primer interessat en què tot això hagués tengut
una major rapidesa que la que ha tengut, però en qualsevol cas
ho vull veure en positiu i el cert és que es fan passes, lentes,
amb pauses, però s’estan fent passes cap endavant, i en el cas
de Sant Llorenç això jo crec que succeeix així. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Renuncia al torn de rèplica, Sr. Marí?
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I.5) Pregunta RGE núm. 2908/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'inici de les obres del nou conservatori de música.

Per tant podem passar a la pregunta 2908/02, relativa a inici
d’obres del nou conservatori de música d’Eivissa. Té la paraula
el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la preocupació de la
societat eivissenca per poder disposar d’unes bones
instalAlacions en el conservatori és palesa, i el fet és l’èxit que
tenen els estudis del conservatori tant a Eivissa com a
Formentera. Però ahir a la nit a un programa de la televisió
catalana feien una entrevista a un famós metge, em sembla que
deu ser mallorquí, especialista en malalties del cor, i deia que a
partir d’enguany o a partir d’aviat a Son Dureta es farien unes
operacions que, en fi, que la gent no hauria d’anar ni a
Barcelona, ni a Madrid, ni a València, i que això significava un
gran progrés per al poble de les Illes Balears, que ningú no
sabia les despeses que significava per als ciutadans de
Mallorca haver-se’n d’anar a Barcelona o a Madrid i que a partir
d’aviat es farien aquestes operacions del cor a Son Dureta, i jo
pensava “ja hi som, una vegada més ja hi tornam a ser. Mallorca
tendrà el tema arreglat, però per a una persona eivissenca que
s’hagi d’operar del cor tant li és haver de venir, ell i la seva
família, a Mallorca com haver-se’n d’anar a València i a
Barcelona”. Ja sé que tenc una constant..., no sé com emprar
aquesta paraula, en literatura es diria una constant literària, aquí
es diria una constant “preguntera” pels temes que al meu criteri
signifiquen una injustícia multisecular cap al poble d’Eivissa,
perquè ens trobarem -i de Menorca- perquè ens trobarem que
tendrem un conservatori molt formós, però jo encara dubt que
la gent que vulgui fer dansa, per exemple, la pugui fer a Eivissa
i no hagi de traslladar-se a Mallorca amb les despeses que això
significa.

Però en fi, deixem-nos de donar voltes i li he de dir, Sr.
Conseller, abans de formular-li la pregunta, que vostè com a
màxim responsable de la cultura a les Balears hauria de prestar
una miqueta d’atenció a la manera com s’estan fent les
excavacions arqueològiques en el solar on va aquest
conservatori. Jo he participat en algunes excavacions
arqueològiques i record perfectament que el director ens feia
emprar una brotxa d’afaitar per fer neta alguna ceràmica que
pogués sortir. L’altre dia la premsa d’Eivissa denunciava que hi
ha excavadores, màquines excavadores peste amarilla, que els
diu un company meu arquitecte belga que està a Eivissa, la
peste amarilla estava instalAlada allí per fer aquelles
excavacions. Ja sé que no és competència seva directa però jo,
com a eivissenc estic segur que no es fan de la manera que
s’haurien de fer, mai no he vist jo que es facin unes
excavacions amb una pala excavadora. D’això hi ha testimoni
gràfic, d’aquest fet. Jo li pregaria que vostè, amb l’autoritat
moral que té, que s’encarregàs una miqueta si això es fa bé o es
fa malament.

I parlant d’aquestes obres del nou conservatori, quan
començaran? Podríem conèixer el projecte arquitectònic, si

vostè el té? Està encarregat?, hi ha un avantprojecte? Podríem
saber quins seran els usos?, perquè també es diu que hi anirà
la delegació d’Educació. En fi, poder saber quins seran els usos
i també quin és el pressupost. Resumint, també, quan es
començaran?, si és que ja no estan començades, perquè li
vàrem fer aquesta pregunta el 17 de setembre i des d’aquella
data, com dic, les màquines excavadores treballen en aquesta
zona d’alt risc arqueològic compresa dins la zona d’influència
del Puig dels Molins, i que unes obres ilAlegals que va fer allí un
particular varen significar la multa més gran mai posada a les
Balears a un ciutadà, mestre d’escola, per a més dades, que li
varen posar crec que van ser 450 milions de pessetes de multa,
i seria molt greu que a un ciutadà se li posi aquesta multa i
l’administració entri amb bulldogers a fer unes excavacions.
Gràcies, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Marí. Té la paraula, Sr. Conseller, per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, jo abans de contestar la pregunta pròpiament
plantejada voldria fer un comentari al tema de les prospeccions
del qual m’està parlant. Jo demà procuraré informar-me a fons
de tot això que em diu, exactament què hi ha de cert i de
confirmable, perquè per ventura són observacions seves. Hi ha
hagut pales mecàniques per eliminar la immensa muntanya
d’enderrocs que s’havia produït amb l’esbucament de l’edifici,
i jo he de pensar, així ho he suposat en tot moment, que la
realització d’aquestes prospeccions ha estat feta per una
empresa competent en la matèria i amb tots els vistiplaus de la
Comissió de Patrimoni del Consell d’Eivissa i Formentera. Això
és el que jo pens i demà mateix a les vuit del matí ja telefonaré
a qui correspongui perquè m’ho confirmi, i evidentment si hi
hagués alguna de les coses que vostè m’ha dit no es preocupi
ni mica que ja actuarem, perquè, lògicament...

Bé, jo li faré una mica la història d’aquest procés. Es va
esbucar l’edifici, com vostè sap; es varen retirar els enderrocs
previ triatge de tots els materials inerts -metalls, plàstics,
fusteria- per tal de dur-los a l’abocador, i s’han fet unes
primeres prospeccions, concretament sis clots o sis punts de 7
metres de llargària, 3 d’ample i 3 de fondària. No s’ha trobat
absolutament res més que alguna possible fossa que en principi
no s’interpreta que sigui significativa, i ara es farà un informe,
aquesta empresa que ha fet aquestes excavacions farà un
informe que traslladarà a la Comissió de Patrimoni per tal que la
Comissió de Patrimoni decideixi si s’ha de fer una segona fase
de prospecció o si és innecessària. Això seria la part, diríem,
d’esbucament, eliminació dels enderrocs i les prospeccions
arqueològiques.

Com s’afronta el tema? Bé, primer de tot, abans li he
d’explicar dues coses: La previsió és que hi hagi dansa, serà un
conservatori elemental i professional de música i dansa, com ho
és el de Palma en aquests moments, professional, repetesc, i a
la vegada li he de dir que a la partida de 7.500 milions de
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pessetes que té a disposició la conselleria per a noves
inversions en equipaments educatius d’acord amb un crèdit
que es va contreure fa aproximadament dos mesos, hi ha
aproximadament una previsió d’uns 500 milions de pessetes per
poder realitzar les obres del Conservatori d’Eivissa i
Formentera, un edifici que no acollirà cap dependència
administrativa de la mateixa conselleria, que se suposa que ha
d’estar instalAlada a l’altra part del carrer, en un edifici..., en un
edifici no, en una planta baixa, soterrani i un primer pis que va
comprar, que per problemes urbanístics estam enrocats,  i  a
veure si qualque dia en sortim, estam enrocadíssims
ajuntament, nosaltres, pla urbà, etc., etc., i hi ha aquesta
disposició de crèdit. Hi haurà ensenyaments musicals, dansa,
un petit teatre amb una cabuda d’unes 180 places que
preferentment, lògicament, serà destinat als usos que necessiti
el mateix conservatori, i a la vegada una sala d’exposicions
d’un nombre considerable de metres quadrats, que per la
ubicació molt cèntrica que té l’edifici jo crec que podrà ser molt
útil a la ciutat d’Eivissa i a l’illa d’Eivissa. Això és el contingut
que tendrà aquest edifici que, si no record malament, tendrà un
volum construït d’uns 2.500 metres quadrats.

I ara pas a explicar-li com està el tema. Bé, la decisió de la
conselleria ha estat, conjuntament o en colAlaboració amb el
ColAlegi d’Arquitectes, convocar un concurs públic per a la
redacció d’un avantprojecte per a la construcció futura de
l’edifici del conservatori. Encara aquest concurs està obert;
exactament dia 23 d’octubre va acabar el termini per presentar
el sobre número 1, que era un sobre en el qual hi havia d’haver
tota la documentació acreditativa que es podia contractar amb
l’administració. En aquest moment s’han rebut unes 50
solAlicituds, en principi hi ha per tant una previsió d’uns 50
candidats per fer el projecte arquitectònic. El sobre número 2
s’ha de presentar, com a tard, a mitjans desembre, i el sobre
número 2 durà l’estudi gràfic, per dir-ho d’alguna manera,
l’embrió del projecte bàsic. Aleshores hi haurà un jurat format
per membres de la administració, també insular i municipal,
autonòmica, per representants del Col Alegi d’Arquitectes i
representants i arquitectes d’especial prestigi que seran triats
pel ColAlegi d’Arquitectes. Aleshores tot aquest jurat triarà el
projecte finalista, que ja tendrà un primer premi de 24.040 euros
i que després se suposa que l’administració en aquests casos
pot..., se suposa que en principi, la previsió és que encarregui
a aquest guanyador del concurs la realització del projecte bàsic
i la realització del projecte d’execució. La previsió seria que el
projecte bàsic i el projecte d’execució s’hagués d’executar, tot
això, en uns quatre mesos, dos i dos, que és la previsió de
mínims de temps que es necessiten, i per tant la previsió amb la
qual nosaltres treballam és que a final de març, principis d’abril
es podria fer el concurs públic de contractació de les obres, i
per tant, abans que comenci l’estiu, les obres ja podrien estar
concretades i en procés d’execució. Evidentment tot això el
calendari, diríem, administratiu i formal. Després si es presenten
empreses o no es presenten ja és aleatori a la voluntat dels
convocants del concurs. 

S’ha fet d’aquesta manera perquè s’ha cregut que era
raonable que aquest edifici fos un edifici una mica de referència
en el context  arquitectònic de l’Eivissa del segle XXI.
Evidentment això surt bé o no surt tan bé, ja dependrà de la

capacitat... Així com el conservatori que s’ha fet a Palma és un
edifici que es considera de referència, ha sortit a revistes
d’arquitectura estatals i internacionals, i evidentment després
a nivell funcional els que l’utilitzen cada dia hi troben molts de
defectes, però el cert és que com a edifici pinta bé, és atractiu.
La idea seria que fos un edifici de referència i a posta s’ha
cregut que aquesta era la fórmula més idònia que, com vostè
sap, és una fórmula habitualment utilitzada per a edificis
d’aquest tipus. Per tant jo pens que amb molt més lentitud de
la que jo hauria desitjat i la que vostè hauria desitjat, i la que
haurien desitjat el consell, l’ajuntament i la societat eivissenca,
la cosa va avançant, va fent passes cap endavant, i jo crec que
l’any 2004, per exemple, és possible que el Conservatori
d’Eivissa i Formentera estigui enllestit.

És possible que hi hagi qualque retall de diari meu en el qual
jo dic que l’any 2002 ja estaria. Ben segur que el deu tenir; jo no
en guard cap, com a mínim per recordar-me els meus
incompliments, però segur que n’hi deu haver qualcun. Sí,
reconec que a vegades som d’un optimisme temerari i perillós.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí, si vol replicar té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Té vostè tota la raó. Els enderrocs
ja estan retirats, però les pales excavadores continuen allí, no
una, n’hi ha dues. Diu vostè -i jo me’l crec, també esper que
vostè cregui el que jo li dic- que allí no s’ha trobat res. Jo ho
dubt i quan es dugui el tema a la Comissió del Patrimoni, de la
qual jo també form part, m’ho miraré d’una manera molt
interessada, perquè aquí hi ha arqueòlegs ilAlustres que supòs
que coincidiran amb mi que és molt difícil pensar que a un lloc
que unia Ses Figueretes, que és aquesta platja que hi ha a la
sortida d’Eivissa, allà on ara justament el consell està fent unes
prospeccions submarines i s’està demostrant la importància
d’aquest port, on les excavacions fetes a les algunes cases que
hi ha a l’Avinguda Espanya i on es varen trobar restes de
l’aqüeducte que portava aigua al municipi Flavio Ebusitano,
que és com es deia Eivissa, i els que tenim alguns anys
recordam que abans d’arribar a Vara de Rei, on hi ha el Crèdit
Balear i on hi ha aquella llibreria, doncs allà, on abans hi havia
hagut una pista de patins, allà també amb les excavacions es va
trobar una factoria de gerros importantíssima. Al costat
d’aquest solar on es fa el Conservatori hi ha el carrer Lladó, on
hi ha unes publicacions de l’arqueòleg Joan Ramon, que també
diu tot el que es va trobar. A la banda de baix hi ha l’Església
de Santa Creu, també es trobaren allà restes arqueològiques i
humanes importantíssimes.

Jo crec que el que vostè diu, però voldria saber, Sr.
Conseller, si les excavacions que es fan allà es fan amb la
mateixa exigència que s’hauria fet a un particular, a un municipi
que no hagués estat governat per qui està governat. La política
és així de miserable, i estic segur que a un arqueòleg que li
agradi el tema, que valori el que són els tresors de davall terra,
estigués d’acord que allò no serveix per a res i que no s’ha
trobat res. A Eivissa ja tenim aquests quatre darrers anys
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moltes mostres de massa permissivitat constructiva pel que fa
a l’arqueologia. Darrerament es va trobar un cementiri, no va ser
important, tot per avall, edifici per amunt. Quan governàvem
nosaltres es va trobar un edifici, es varen fer les excavacions
corresponents, es varen treure les peces de les tombes, estan
guardades a Cala d’Hort i això ho vàrem, primer perquè teníem
l’obligació legal de fer-ho, i segon, a instàncies també i a petició
de l’oposició que ens exigia que fóssim molt durs quant a la
preservació del patrimoni arqueològic.

Jo no dubt, Sr. Conseller, que allà no s’ha trobat res
d’importància, però li agrairia que amb l’autoritat que vostè té
ho miràs; jo no dic que s’hagi de canviar de solar, no dic que
s’hagi trobat allà cap mosaic romà ni que s’hagi trobat tampoc
cap tomba de l’època paleolítica a Eivissa, però sí que els hem
de passar tots pel mateix raser. Estic d’acord que es faci un
edifici molt important, però que abans s’acompleixi a rajatabla,
que diuen els castellans, el que marca la Llei de patrimoni que
tots vàrem aprovar.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, moltes gràcies per les seves
explicacions i esper que tendrà en compte les nostres
recomanacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, si vol (...) la pregunta.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo encara no he tengut oportunitat
de llegir l’informe, perquè l’empresa que ha fet les prospeccions
encara l’està elaborant, segons m’han informat avui mateix que
ho he demanat i pot estar segur que ni per part de la conselleria,
ni per part de cap altra Administració hi ha la més mínima
voluntat de fer sense el suficient rigor les excavacions que
s’han de fer, ni tampoc cap preocupació que si es troba alguna
cosa pugui ser percebuda com a “molèstia”. Nosaltres tenim
molt des del principi que és una zona potencialment densa en
possibles elements arqueològics i tenim molt clar que si apareix
alguna cosa es tractarà de fer-ho compaginable en la
construcció del nou edifici i no tan sols fer-ho compaginable,
sinó que fins i tot ho podria probablement enriquir. 

La hipòtesi de la impossibilitat que s’hi construís un edifici,
jo crec que s’hauria de plantejar a partir de la constatació que
la troballa és absolutament excepcional, perquè si no per tot
arreu d’Europa estan integrant les troballes que van apareixent
dins els edificis de nova planta que s’estan construint i és un
element que enriqueix l’edifici nou que s’hagi construït. En
qualsevol cas jo ja tenia previst que el rigor fos absolut, però
evidentment a partir de tot un seguit de dubtes que vostè
pugui haver manifestat encara procuraré fer-ne un seguiment de
més a prop.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 3526/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la conservació del patrimoni històric.

Acabada aquesta pregunta, passam a la darrera pregunta
que és la 3526/02, relativa a compliment de la resolució derivada
de la proposició no de llei de RGE núm. 1494/00, relativa a
conservació de patrimoni històric. Per formular-la té la paraula
el Sr. Gornés i Hachero per un temps de 10 minuts. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La meva intervenció serà molt breu
perquè més que una pregunta és més bé que en quedi
constància d’un incompliment. Arran d’una proposició no de
llei que vàrem presentar en aquesta casa i que es va veure en el
maig de l’any 2000. Instaven, entre altres coses, a l’elaboració
d’un catàleg d’aquelles entitats públiques i privades que
dediquessin la seva atenció a la conservació i a la protecció del
patrimoni històric de les Illes Balears. Aquesta proposta crec
que tenia dos o tres punts, només se’n va acceptar un, el punt
on deia que s’elaborés aquest catàleg i així i tot, es va esmenar,
crec recordar, a proposta del PSOE. Es va esmenar en el sentit
que s’instés el Govern de les Illes Balears, tal i com deia la
proposta original, s’instés a la Junta Interinsular de Patrimoni
que elaborés i publiqués aquest catàleg d’entitats.

Jo estic segur que si s’hagués mantingut la proposta inicial,
que deia que fos el Govern qui elaborés aquest catàleg, que per
altra banda és cosa senzilla, barata i que segurament hagués
donat bona propaganda al Govern, és una acció positiva, no
entenem que no s’hagi fet. Com dic, estic segur que si fos el
Govern qui hagués estat l’encarregat, tal i com deia la proposta
original, tendríem aquest catàleg. Però es va encarregar a la
Junta Interinsular que sabem que no té pressupost hàbil,
disponible per segons quines coses, però que nosaltres
enteníem que era important que es pogués tirar per endavant
mitjançant aquesta iniciativa, vàrem decidir que bé entre una
proposta esmenada que s’aprovaria i una proposta que no surti
per endavant, pensàrem que era millor optar per l’esmena. 

Malauradament estam a final legislatura i hem vist que açò
no s’ha complert i almanco volíem saber l’explicació del
conseller, l’argumentació que es fa per tal de poder explicar
aquest incompliment i si es té intenció finalment de poder-ho
dur a terme o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, jo ara probablement ja tenc un cert entrenament com a
participant a sessions parlamentàries, podria generar una certa
literatura autojustificava, que com a mínim serviria per emboirar
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la meva resposta, però no ho faré. Efectivament vull entonar
públicament un cert mea culpa i una certa autocrítica que
aquest encàrrec que va ser aprovat per unanimitat a la junta i en
la mesura que jo en som el president, per tant, n’assumesc la
màxima responsabilitat, no s’ha duit a terme, no s’ha duit a
terme en la seva fase completa i ja finalitzada. 

Es va elaborar una fitxa, s’han començat a completar les
fitxes, s’han començat a omplir fitxes, ja hi ha tota una sèrie de
fitxes elaborades, però està bastant endarrerit el tema, perquè
es va fer a partir de serveis propis de la Direcció general de
Cultura que té uns recursos humans molt en precari i després
la idea era traspassar-ho als consells insulars que també formen
part de la junta, per tal que completessin i modificassin la
primera proposta de la primera relació que nosaltres els
oferíssim. Això no s’ha fet, però jo em compromet que aquests
propers mesos això sigui realitzat, no sé si en la perfecció que
convendria, però com a mínim es tendrà un primer inventari
d’aquests tipus d’equipaments que vostè va proposar.
Reconec que ens hem despistat, les múltiples feines de cada dia
no han convertit aquesta feina, per dir-ho d’alguna manera, en
una feina prioritària. Una Administració precària sol funcionar
a cops d’urgència i això és el que ens ha passat a nosaltres. No
tenc cap inconvenient en reconèixer-ho i els propers mesos
intentaré que es solucioni la deficiència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés en torn de rèplica té la
paraula per 5 minuts. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Com que ha estat l’única proposició
no de llei que li han aprovat a aquest diputat al llarg de la
legislatura, un sembla que li té un poc d’estimació, encara que
no tengui massa importància, ni molta repercussió a nivell
social i l’objectiu de presentar propostes en positiu és que es
puguin veure complides i bé, si vostè finalment aconsegueix
que es pugui dur a terme, estarem satisfets.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés.

II. Compareixença RGE núm. 3519/02, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar
sobre la realitat dels projectes en relació amb els museus
d'Eivissa i Formentera.

Acabat aquest torn de preguntes passam al segon punt de
l’ordre del dia i darrer d’avui, que consisteix en la
compareixença de RGE núm. 3519 de 2002, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, adscrits al

Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença del Sr. Conseller d’Educació i Cultura, que ja era
present aquí, per tal d’informar sobre la realitat dels projectes
en relació als museus d’Eivissa i Formentera. Sr. Conseller té la
paraula per fer la seva exposició oral i sap que no té limitació de
temps. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que duc documentació prou àmplia i prou detallada
com perquè em puguem parlar molt de temps, però si els sembla
bé ho faria com a una espècia de primera introducció i si
després, a petició, dels diferents portaveus parlamentaris es vol
que en faci una mica d’ampliació, ja ho ampliaríem. 

En principi parlaríem de 4 museus, 1 d’existents i els altres
encara podríem dir virtuals, però que ja d’alguna manera
existeixen dins el projecte legislatiu en el cas d’un i en el
projecte polític d’aquest Govern, o fins i tot del Govern de
l’Estat en un cas. Serien el Museu Arqueològic, la secció del
Museu Monogràfic del Puig dels Molins amb la seva
corresponent necròpolis, el Museu del Pintor Es Puget- Ca’n
Comassema i finalment hi hauria el tema que fa referència al
Museu de Formentera.

Començaria pel Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.
Bé malgrat la situació actual, tancament de la seu del Museu
Monogràfic del Puig dels Molins, el Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera és un centre actiu i dinàmic amb moltes
iniciatives, que en aquest moment està realitzant una sèrie
d’activitats culturals que tenen molt acceptació, organització de
conferències, continuació de les tasques didàctiques,
participació en el programa “Viu la cultura”, amb la presència
d’un nombre important d’escolars cada curs. ColAlaboració amb
el treball de l’Associació d’Amics del Museu, publicació dels
treballs d’investigació cada any, treball del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera. L’any 2001 hi va haver 21.216 visitants
al Museu de Dalt Vila i 3.875 a la necròpolis del Puig dels
Molins. Jo diria que sobretot els fets més positius d’aquests
museus són mèrit del director del museu i del personal del
museu i també són mèrit de l’Associació d’Amics del Museu,
que és prou activa. La conselleria ha millorat una mica la
dotació econòmica tan d’aquest museu, com del Museu
Monogràfic del Puig dels Molins que hi està adscrit, en quatre
anys pressupostaris es deu haver millorat aproximadament en
uns 20 milions de pessetes, ho hauria de tornar a sumar més
detalladament. I en referència a la secció Museu Monogràfic del
Puig dels Molins i necròpolis, com saben vostès, la seu del
museu es troba tancada i en aquests moments només es pot
visitar la necròpolis que complementa la visita al Museu
Arqueològic. 

Volem destacar una sèrie de coses, el museu es troba tancat
des del mes de gener de l’any 1995, moment en què es va
inaugurar el Museu de Dalt Vila. Des de l’any 1996 a l’any 1999
es realitzaren diverses actuacions a l’edifici, reformes i
reparacions urgents a l’immoble, trasllat del magatzem, reforma
de les àrees administratives i tallers, però no s’aconsegueix de
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part del ministeri que es redacti un projecte global
d’intervencions, ni tampoc s’encarrega per part del ministeri el
projecte museològic. Es fan moltes reunions, estic parlant del
període 95-99, es fan moltes reunions, negociacions i promeses,
però el museu continua tancat. Així i tot, durant els 4 anys que
van del 95 al 99 es fan inversions des del ministeri que pugen
a un total de 86 milions de pessetes. L’any 2000 hi ha canvi a la
Direcció general de Museus i es tornen a iniciar les
negociacions, ara sembla que es pot posar fil a l’agulla i hi ha
predisposició del ministeri a redactar el projecte de reforma total
de l’edifici. És aleshores quan es procedeix a l’esbucament dels
pavellons militars fent una inversió de 18 milions de pessetes.
L’any 2001 es redacta el projecte de reforma total del Museu
Monogràfic amb un import estimat de 184 milions de pessetes.
S’encarrega a finals de l’any 2001 el projecte museològic i a la
vegada es duen a terme les obres de reforma de la casa pagesa
amb una inversió, per part del ministeri, de 42 milions de
pessetes. L’any 2002 ja hi ha el projecte de reforma total de
l’edifici, l’ampliació del museu i l’avantprojecte museogràfic i
ara és el moment d’estar a l’espera d’aconseguir tots els
permisos pertinents, entre altres coses urbanístic de
l’Ajuntament de Vila i esperam i així sembla insinuar-ho alguna
manifestació dels responsables del ministeri, que l’any 2003
sigui un any en el qual es puguin començar a encarregar el
projecte i l’inici de les obres.

Respecte la necròpolis del Puig dels Molins es troba oberta
al públic i la seva visita permet conèixer el món funerari dels
períodes fenici i púnic com vostès saben, és el jaciment púnic
més important de la Mediterrània. Per tant, és evident que no el
tractam aquest patrimoni tan important com és mereix. L’any
2001, com ja he dit, visitaren la necròpolis 3.875 persones i el
Ministeri de Foment ha aprovat una partida de 40 milions de
pessetes, procedents de l’aplicació de l’1% cultural de l’Estat,
que seran destinades a obres de condicionament de la
necròpolis i aquesta partida s’invertirà l’any 2003 i ja figura en
els pressuposts de la Direcció general de Cultura per a l’any
2003, que han estat presentats en aquest Parlament. La Direcció
general de Cultura ha encarregat, ho va fer el mes d’octubre, o
sigui el mes passat, la redacció del projecte de condicionament
de la necròpolis a l’arquitecte Sr. Xavier Pallejà i ha presentat a
la vegada una petició al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat perquè també tengui en compte la necròpolis a l’hora
de fer les seves inversions i a la vegada perquè l’ajuntament
actualitzi la redacció del Pla especial del parc arqueològic de la
necròpolis del Puig dels Molins. Durant l’estiu també es
realitzen campanyes d’excavació, neteja i conservació dels
jaciment. Això seria una descripció més o manco, diria jo,
distant, neutre. 

És evident que el Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera amb el corresponent Museu Monogràfic i la
corresponent necròpolis que en formen part, pateix el mateix mal
que pateixen la resta d’equipaments culturals de les Illes
Balears, un mal que va venir regalat del Govern de l’Estat en el
moment que es va produir la transferència, que és una ínfima
dotació de personal tècnic qualificat i a la vegada personal
laboral diríem de suport. La idea de la conselleria va ser iniciar
aquesta legislatura i ho he dit diverses vegada i em perdonaran
si em repetesc, ens pensàvem que a l’any 2000 ja es faria la Llei

de transferències als consells insulars d’aquests equipaments
culturals, aquesta és la veritat i des de sempre vàrem tenir, jo
mateix i el Director general de Cultura, una actitud de mentalitzar
el Govern que havia de fer la transferència, especialment a l’àrea
d’hisenda que es tractava de millorar el cost efectiu transferit,
per tal que aquests equipaments poguessin una nova etapa de
més dignitat. Jo crec que això ho hem aconseguit i una prova
d’això és que la proposta econòmica que va fer la Conselleria
d’Hisenda en el Consell d’Eivissa i Formentera en el moment de
proposar-los el traspàs del museu pel maig del 2002, implicava
un increment d’un 53% de pressupost, això són
aproximadament uns 43 milions de pessetes, que fora cap dubte
ni un haurien servit per poder contractar més personal i a la
vegada més recursos per a inversions, recursos est ables per a
inversions. 

Malauradament hi ha hagut una interferència sobre aquest
procés de transferència i és que el Consell d’Eivissa i
Formentera i és absolutament legítim que ho plantegi, jo
simplement faig descripció de fets, no en faig valoracions, ha
cregut que la transferència s’havia de produir sempre i quan la
transferència dels museus anés acompanyada d’un compromís
de transferir recursos per crear la biblioteca pública que Eivissa
i Formentera no té i el Govern ha pensat des de la Conselleria
d’Hisenda que es transferia allò que hi havia i que si s’havia de
parlar d’una altra cosa ja se’n parlaria, ha cregut que s’havia de
deslligar i en canvi des del consell s’ha cregut que no i aquí
quan jo voldria recordar que hi ha una proposició no de llei,
aprovada crec que per unanimitat del Parlament de les Illes
Balears, a la qual nosaltres instàvem l’Estat que completés
aquesta deficiència que té Eivissa i Formentera de no tenir una
biblioteca pública, assumint un 50% l’Estat i un 50% la
comunitat autònoma, això es va aprovar per unanimitat.
Nosaltres des de Cultura vàrem tramitar la petició emparant-nos
amb l’acord del Parlament, no hem tengut resposta escrita mai
i quan l’hem plantejada a nivell oral, concretament al Director
general de Cultura i més específicament a l’àrea de museus,
biblioteques i arxius, ara no record si és una sola àrea o són
tres, ens han dit que l’Estat tenia un criteri que era una
biblioteca per província i el conjunt de les Illes Balears són una
sola província i per tant, ells consideraven que ja havien
complit. Nosaltres hem intentat argumentar que la
p luriterritorialitat i la pluriinsularitat en realitat feia que aquest
plantejament no fos adient per a les Illes Balears, però estam
d’aquesta manera.

Per tant, el problema que té el Museu d’Eivissa i Formentera
que és evident que el té, que això no vol dir que sigui més greu
que els altres museus de les altres illes, però avui parlam dels
museus d’Eivissa, jo crec que s’hauria començat a resoldre amb
la transferència, malauradament les nostres expectatives que la
transferència es produís han resultat frustrades i ara haurem de
plantejar una nova etapa perquè difícilment amb els mesos que
queden de legislatura aquest fet ja es produirà. En qualsevol
cas jo lament que no s’hagi pogut millorar la dotació de
personal tècnic i laboral dels centres museístics de les Illes
Balears i fins i tot lament haver fet una mala previsió de la
nostra relació amb aquests equipaments que era la previsió que
seria de durada molt efímera perquè es produirien els
traspassos i no haver-nos plantejat la nostra relació amb
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aquests equipaments com si fos una relació duradora de tota
una legislatura, com en realitat haurà estat.

A més d’aquests dos museus, un dels quals està adscrit,
per dir-ho d’alguna manera, són un únic museu. Hi hauria el del
Pintor Puget, que s’instalAlaria a Ca’n Comassema, aquí tenc un
informe molt extens sobre la cronologia i tot el procés, però la
simplificaré. Aquí el tema és el següent, aquest museu ara com
ara depèn absolutament de l’Estat, la donació va ser a l’Estat i
l’Estat acceptant la donació de la família Puget va assumir uns
determinats compromisos, que són compromisos de dotació de
personal, d’edifici per donar acollida a aquestes obres de la
família Puget i aleshores el Govern de les Illes Balears no té altra
responsabilitat més que ser colAlaborador amb l’Estat per tal de
què el procés de realització d’aquest equipament sigui factible.
En qualsevol cas les darreres notícies són les següents: el mes
de març de l’any 2002 el Director general de Cultura Sr. Pere
Muñoz, que per cert voldria excusar la seva no assistència a la
sessió d’avui perquè és a Salamanca a una reunió de la
Comissió Estatal de Patrimoni que avui ha de tractar temes
relacionats amb Patrimoni de la Humanitat i era important que
hi fos perquè algunes de les coses que s‘hi ventilen, li hauria
agradat ser aquí, ho hauria haver explicat més bé que jo, ho
reconec. Dir, que el mes de març de l’any 2002 el Sr. Pere Muñoz
es va entrevistar amb el director general de Belles Arts, el Sr.
Joaquín Puig de la Vellacasa i amb la sotsdirectora general de
Museus estatals, Sra. Marina Chinchilla per tractar entre altres
temes la situació del Museu de Ca’n Comassema i aclarir la
situació legal d’aquest museu i les intervencions a fer. Es varen
comprometre a fer una visita in situ per veure la realitat, però a
dia d’avui i des del nostre coneixement no s’ha concretat cap
visita, ni ens han tornat dir res. 

Malauradament i encara que s’ha insistit des de la Direcció
general de Cultura desconeixem la situació real del museu en
aquests moments i repetesc que el Govern de les Illes Balears
no en té la propietat ni en gestionam cap immoble, ni tenim cap
compromís a assumir en relació als donants de l’obra de la
família Puget, pare i fill que es va produir, recordem-ho, ni més
ni manco si no record malament, que l’any 81. Ha plogut una
temporada llarga i la història és molt laberíntica i molt
complicada. Nosaltres, això sí que ho hem fet, vàrem encarregar
un informe al Sr. Jordi Fernández, em sembla que és un informe
de la situació del Museu del Pintor Puget, puc passar una còpia
als diputats que ho solAlicitin, en la qual nosaltres feim una
previsió de quins haurien de ser els recursos humans
necessaris per gestionar, com cal, aquest museu i a la vegada
els recursos necessaris per disposar d’un capítol 2 mínimament
amb cara i ulls, que el capítol 2 sembla que està anatematitzat
per a tothom i és absolutament imprescindible perquè els
equipaments culturals funcionin amb una mínima dignitat i
simplement els llegiré en veu altra tres paràgrafs que apareixen
aquí. 

“En otro orden de cosas este futuro museo de los pintores
Puget no figuraba como parte del paquete de transferencias
del Museo Arqueológico de Ibiza al Gobierno de las Islas
Baleares, quien las recibió con notables déficits de personal
y de medios”.Això ho diu aquest informe. “Por otro lado su
destino como museo que debe albergar una colección

pictórica, ha requerido de una considerable inversión para
su climatización y graduación de temperatura y humedad
relativa que repercutirá notablemente en su consumo
eléctrico”. Aquí deixa reivindicació d’una partida important
d’electricitat per a capítol. “Y por todo lo anterior entendemos
que debe ser el Estado quien arbitre una partida económica
suficiente que permita cumplir con los compromisos de la
donación, tanto en lo que se refiere al personal capítulo 1,
como el de mantenimiento capítulo 2, previamente a su
traspaso al órgano gestor, quien posteriormente hará frente
a los gastos de mantenimiento que lleguen a producirse en el
futuro”. Això representaria una aportació anual per tenir
mínimes garanties de posar en funcionament aquest museu del
pintor Puget, adherit o adscrit al Museu Arqueològic d’uns 49
milions de pessetes anuals perquè siguin les condicions
mínimes. Això possiblement és un informe que ha enviat el
director general, supòs que nosaltres l’hem remès a Madrid.

Evidentment el que no farà aquest Govern, aquesta Direcció
general de Cultura, ni la conselleria, és assumir equipaments
culturals en situacions absolutament de precarietat que
l’endemà ja és miserable la situació en què es troben. Això ho
hem fet amb els mestres destinats a la presó de Palma, que ho
lamentam molt. Hem aguantat tota la legislatura les pressions de
l’Estat per transferir-nos 4 mestres d’escola que són els que
corresponen a una presó de 400 presos. En aquest moment la
presó de Palma en té 1.200. A més les expectatives per a l’any
2001 són infinitament majors que les que podrien tenir l’any 80.
Per tant, sempre ens hem negat a acceptar aquestes
transferències, igualment ho farem amb el tema de Ca’n
Comassema.

Per acabar el tema que fa referència al Museu de
Formentera, que com el Sr. Marí em recorda periòdicament i fa
molt bé, figura en una disposició, supòs que final, de la Llei de
patrimoni que serà construït pel Govern de les Illes Balears. És
un projecte de museu que ha començat a donar les seves
primeres passes, a partir d’un acord entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Fundació Sa Nostra, que tenia una
necessitat de disposar d’un centre cultural propi a l’illa de
Formentera. Vàrem pensar, no sé si ens vàrem equivocar, jo crec
que vàrem encertar plenament, que era bo concentrar en un
mateix edifici un espai museístic amb un centre de cultura que
disposarà d’un teatre d’unes 100-120 places, sales
d’exposicions no permanents o transitòries, tampoc no
m’agrada, però bé. Aleshores a partir d’aquí hi ha una cessió
per part de Sa Nostra, un solar situat a un lloc extraordinari, al
costat de l’església de Sant Ferran, al costat de l’institut, una
àrea que es pot configurar com a una àrea patrimonial, cultural
d’una gran potència i s’ha encarregat al despatx de l’arquitecte
Elies Torres la realització del projecte arquitectònic, aquest
projecte l’ha encarregat la Fundació Sa Nostra.. 

Ara en aquests moments s’està acabant el projecte bàsic i
la previsió és que d’aquí dos o tres mesos el projecte
d’execució pugui estar acabat. La idea és que l’impuls del
museu, tan la seva realització com la seva gestió sigui
compartida pel Govern, consell, ajuntament i Fundació Sa
Nostra, que faria una gran cosa que és aportar activitats al
centre cultural i a més aportar-les amb un grau de qualitat
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d’equipament importants. La meva idea particular, que ja serà
la pròxima legislatura que s’haurà de concretar, és que així com
en la fase de construcció sobretot qui ha d’assumir més la
responsabilitat és el mateix govern, en una fase posterior crec
que s’ha de traspassar, entre cometes, el lideratge de la gestió
del projecte i del museu al Consell d’Eivissa i Formentera i a
l’Ajuntament de Formentera, i el Govern ha de ser un aportador
anual de la quantitat a què es comprometi en les despeses de
funcionament del museu quan estigui en funcionament i a la
vegada, lògicament, el Govern ha d’aportar els recursos per
construir el museu juntament amb l’aportació que farà la
Fundació Sa Nostra.

Recordin que hi ha un projecte museogràfic de més de 100
pàgines, que jo crec que té la seva qualitat, i a la vegada
recordin que dins el pla de prospectiva d’equipaments culturals
desitjables per a les Illes Balears existeix la idea de fer a cada illa
un centre de referència. La idea seria que aquest edifici fos a la
vegada el centre de referència que permeti a qualsevol visitant
de l’illa de Formentera anar a un determinat lloc i, sobretot
veien un audiovisual molt seductor, i a la vegada que un
audiovisual molt seductor una sèrie d’elements materials molt
emblemàtics, allò li serveixi per adquirir en 25 minuts una
primera gran impressió global sobre Formentera. I després la
segona fase, aprofundir en el coneixement dels elements que hi
hagi en el museu o aprofundir en el coneixement de Formentera
mitjançant els desplaçaments físics per l’illa. 

Per tant, evidentment també més lentitud que la que tots
desitjaríem, el batle de Formentera, l’Ajuntament de Formentera,
els ciutadans de Formentera, els diputats que hi ha aquí, el
Consell d’Eivissa, jo mateix... La cosa va caminant, amb més
lentitud que la que jo desitjaria però va caminant.

Gràcies. (...) que si després hi ha ampliacions, hi ha més
informació (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, correspondria ara suspendre la
sessió; supòs que ningú no està per aquesta idea. Si no és així,
procediria la intervenció dels grups parlamentaris per fer
preguntes i observacions, i en aquest cas intervendrà en aquest
cas el Grup Parlamentari Popular, que és el que va fer la
solAlicitud de compareixença. Sr. Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Procuraré el més concís i breu
possible, encara que tampoc portam poc més d’una hora de
comissió. Sr. Conseller, vull agrair-li tota l’explicació que ha
donat i la que es reserva dins la cartera per a aquests temes que
a Eivissa, en el món cultural, tant interessen.

Jo havia apuntat aquí els articles 70, 71, 72 i 73 de la Llei de
patrimoni, que vostè coneix molt bé, per fer referència a
l’estatus que puguin tenir aquests museus d’Eivissa. Vostè ha
fet un viatge per les nostres instalAlacions museològiques que
demostren el coneixement que en té vostè, o les informacions
que li donen els seus colAlaboradors. Nosaltres voldrem fer-hi

uns petits comentaris. En primer lloc, Sr. Conseller, estam
totalment d’acord amb vostè en què és una vergonya que el
museu del Puig dels Molins estigui tancat, és una autèntica
vergonya i així ho hem fet saber a qui correspon per veure si
d’una volta per totes allò es pot obrir. Fa massa anys que està
tancat; jo podria citar innumerables testimonis de preocupació,
molta gent fa anys, anys, que vénen a Eivissa amb la ilAlusió de
veure la deessa Tanit i es troben que, per les bones, no es pot
veure, i per les males tampoc, en tot cas ha de ser una
generositat del director del museu que vulgui obrir la vitrina on
està guardada. Compartesc amb vostè l’enuig, la preocupació
i la ràbia que sent com a eivissenc que el ministeri tengui allò
tancat.

Sr. Conseller, però, vostè ha reconegut que el ministeri ha
fet inversions importants a l’àrea del Puig dels Molins.
Recordem que l’àrea del Puig dels Molins, allà on hi ha la
necròpolis, és tan gran com les hectàrees que ocupa la ciutat
vella d’Eivissa, vull dir que té unes quantes hectàrees i molts
de milions a invertir i molts de tresors a protegir. Està protegida
la casa pagesa, s’han invertit milions en projectes i realitats en
el museu, però un dia per una cosa i l’altre dia per l’altra això no
s’arriba a obrir, i aquest fulletó a què jo li feia esment l’altre dia
també ho recull, i diu: “Por lo que sabemos, nuestro museu
arqueológico arrastra un montón de males endémicos que
parece que nunca es el momento de solucionar. A la carencia
del espacio reiteradamente denunciada por sus responsables,
que tal vez se solucione cuando se traslade al castillo, se une
la de medios para acometer los normales arreglos de la
necrópolis del Puig dels Molins que, a pesar de que está entre
los bienes declarados por la UNESCO como patrimonio de la
humanidad, no parece merecer la atención, al menos que
sepamos, de este organismo llamado Consorcio del
patrimonio de la humanidad, que al parecer tiene mayor
interés en solucionar los alrededores de los bienes, es decir,
la Avenida de España, o la Peña, que no dudamos de su
interés, ni mucho menos, o en subvencionar con dinero del
Consorcio patrimonio de la humanidad el deporte, que
también entendemos necesario”. Aquest llibre, que casualment
-com vaig dir l’altre dia- va arribar a la meva bústia, és un clam
no sé si in deserto, però contra la política cultural que es porta
tant per part del Govern, com per part del consell, com per part
del Madrid. No estan contents amb ningú, aquesta gent. 

Jo podria continuar llegint perquè ho havia subratllat avui
matí, però en vistes de la brevetat només repetiré aquella frase
que a mi em causa realment vergonya, i avui que estam en
família, perquè realment pràcticament estam tot sols, no així
quan ha començat la comissió, diu: “De veritat interessen a algú
els nostres museus? De veritat tenim una política cultural
seriosa? De veritat que amb la nostra cultura volem un canvi del
nostre destí turístic? Demanam, i és l’únic que podem fer, fets
i realitats, demanam l’interès dels nostres polítics d’un i un altre
partit. La nostra història i la nostra cultura es mereixen quelcom
més que el silenci”.

Sr. Conseller, estic segur que amb la solitud d’allà on sigui
mai no ha estat satisfet amb la tasca cultural que es porta
endavant, perquè realment aquest món de la cultura, com tots
sabem, és molt difícil, i a mi em sap molt de greu, Sr. Conseller,
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aquesta carta que li van escriure els de Comissions Obreres i
que diu el següent: “El conseller d’Educació del Govern balear
sembla patir aquest tipus de mal d’altura tan característic de la
nostra classe política, que consisteix en atribuir-se l’exclusiva
del seny i de l’honestedat política, i considerar maquinacions,
intrigues polítiques o tot plegat fer la pinça a tot allò que no
sigui unitari cor laudatori cap a les seves actuacions”. Això ho
firmen els representants sindicals de Comissions Obreres en
una carta molt més llarga. Sr. Conseller, jo vull manifestar la
meva contrarietat contra aquesta carta. Tots sabem, els que
hem tengut responsabilitats de cultura més o menys importants,
com vostè i molt modestament jo, l’esforç que s’ha de fer per
portar la cultura endavant, i crec que entre tots, i aquesta és la
meva intenció i la intenció del Grup Popular, ho hem de
procurar, i avui parlam de museus i un altre dia parlarem d’una
altra cosa, però sembla ser que en aquesta societat i en aquest
món polític nostre, quan no hi ha insults, o no hi crítiques, o no
hi ha escàndols, els temes ja no interessen, i desde luego -
perdonin el castellanisme- el món de la cultura entre tots hem de
fer que ocupi un lloc més important, i per això estam discutint
aquest tema dels museus d’Eivissa, que és la font molt
important de la nostra cultura.

Jo no sé, Sr. Conseller, vostè no ho ha esmentat, quan es
farà el museu arqueològic al castell. Jo aquí tenc una carta del
director general de Patrimoni a la presidenta del Consell
d’Eivissa i Formentera en què el ministeri li ofereix la seva
colAlaboració econòmica i el seu..., d’acord amb allò que se li ha
demanat. Diu que li hauria agradat que l’espai dedicat a museu
arqueològic al castell fos més extens, però que ja es tà  bé ,  i
també diu la manera com el finançarà. Vull dir que jo supòs que
deu ser impossible reunir-nos o reunir-se a Eivissa, com aquella
cimera -se’n recorda, Sr. Conseller?- que vàrem fer de consellers
de Catalunya, València, Menorca, Mallorca i Eivissa, o..., sí
vostè era conseller del Consell de Mallorca, o potser va ser
l’any anterior. Però en fi, alguna cosa abans que vostè se’n
vagi, si és que se’n va, hauríem de fer per solucionar aquests
temes de museus a les nostres illes. Com està el tema del museu
arqueològic en Es Castell?, ho té clar, el Consell d’Eivissa?
Autoritza l’Ajuntament d’Eivissa, que és el propietari del
castell, fer-hi allí un museu arqueològic? Qui es farà càrrec de
les infraestructures?, qui es farà càrrec de les despeses
concretes del museu arqueològic? Com s’augmentarà el
personal? En definitiva, Sr. Conseller, no cal que em contesti
avui perquè seria molt llarg, però sí que podríem continuar-ne
parlant, no sé si particularment o oficialment.

El Puig dels Molins, com dic, és un patrimoni de la
humanitat, i com denuncia aquest fulletó o aquest llibret, per no
dir-ho en to despectiu, el Consorci dedica sous a arreglar
l’Avinguda Espanya, a arreglar Sa Penya, en definitiva, a treure
les castanyes del foc a l’Ajuntament d’Eivissa, i això ja ho he
denunciat públicament, i això jo ho diré tantes voltes com sigui
necessari: és impensable que el Govern de les Illes Balears
dediqui milions per al Consorci Eivissa patrimoni de la
humanitat i l’Ajuntament d’Eivissa, que és el que dirigeix
aquest consorci, del qual jo també form part com a representant
del Grup Parlamentari Popular, dediqui a arreglar voravies, a
arreglar enllumenats d’uns espais que res, absolutament res,
tenen a veure amb el patrimoni de la humanitat, que se

circumscriu exclusivament a Dalt Vila, al Puig dels Molins, a Sa
Caleta i a les posidònies de Formentera i Eivissa. Tota la resta
són flors i violes; primer arreglem això, quan ens sobrin doblers
ja arreglament la resta, però és una injustícia que es fa al
patrimoni l’actuació -jo ho he denunciat i ara ho he de
denunciar- que està fent el Consorci Eivissa patrimoni de la
humanitat.

I jo no sé si compartir la filosofia del Consell d’Eivissa quan
no vol la gestió dels museus si no es fa una biblioteca pública
a Eivissa, però crec que sí, que hi estic d’acord, també. Vostè
recordarà -i algun company que és aquí- les discussions que
hem tengut i els acords que hem presentat tant al consell com
en aquest parlament, que a més han comptat amb el suport de
tothom. Jo no vull dir una volta més, perquè ja em faig massa
pesat, la injustícia històrica que tenim a Eivissa amb aquest i
molts altres temes, culpa de tothom, culpa del PP també, però
no tot és culpa del PP. Ahir mateix o abans d’ahir jo participava
en una taula rodona a la televisió i hi va un membre d’aquella
taula, en aquest debat, que ens va culpar del fet que una
institució creada a Madrid l’any 1911, que és la ca eivissenc -
miri vostè en què passam el temps- que el Partit Popular té la
culpa que la seu del ca eivissenc no sigui a Eivissa, i és una
institució que es va crear a Madrid l’any 1911 i que des de
llavors han passat governs republicans, monàrquics,
dictatorials, democràtics, de totes les maneres. Vull dir que jo
reconec la culpa que té el PP amb el museu del Puig dels
Molins, i m’he enfadat molt davant autoritats de primera línia,
però de moment encara no tenim massa èxit. Esperem però que
tots els temes se solucionin.

El Museu Puget. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, perdoni, Sr. Diputat, vagi acabant perquè ha
consumit els seus 10 minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, vaig acabant. Sr. Conseller, el Museu Puget el conec molt
bé, perquè la donació es va fer quan jo era, no conseller, sinó
delegat del Ministeri de Cultura a Eivissa i Formentera, i ja li
vaig dir fa temps en el plenari que tengués vostè en compte el
patronat creat per voluntat del donant. Avui he entrat una
pregunta que li formul en el ple que diu textualment: “Pensa
posar en marxa el patronat del Museu Puget el Govern de les
Illes Balears?”. Ja veurem què em contestarà vostè, si dirà si no
hi té cap competència o si no. La veritat és que aquest museu
també pateix un problema, que és que quan ja estava tot a punt
ha sortit un problema molt habitual a Eivissa, com és el salobre
i la humitat. Sembla ser que tot s’arreglarà i tot es podrà obrir el
més aviat millor.

Quant al museu de Formentera, Sr. Conseller, jo
respectuosament li demanaria si ens podria passar el conveni
firmat entre el Govern i Sa Nostra, si és que hi ha algun conveni
firmat. I també si hi ha algun avantprojecte de conveni, o
consorci, o el que sigui entre Govern, consell, ajuntament i Sa
Nostra. Cregui’m, Sr. Conseller, que per al Grup Popular en
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general i per a mi mateix molt en particular és una gran
satisfacció que aquest museu de Formentera vagi endavant
superant tots els problemes que hi ha. A nosaltres no ens
acaba d’agradar massa molt on estarà ubicat; ens sembla que
és un espai massa petit. Quan nosaltres governàvem havíem fet
gestions per fer-lo a un altre lloc on el terreny que es volia
comprar era molt més ample, però en fi, val més tenir això que
res.

I per acabar, Sr. President, gràcies per la seva generositat,
ens hauria agradat que ens hagués parlat, d’acord amb la Llei
de patrimoni, que ens hagués parlat del Museu Etnològic
d’Eivissa, del Museu Barral de Santa Eulària i del Museu
Diocesà, on el Govern també ha invertit, tant en un com en els
altres, però en fi, jo estic d’acord, en parlarem un altre dia,
d’aquests tres, en parlarem un altre dia.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, pot contestar ara o esperar
que hi hagi intervencions d’altres grups. Com vostè vulgui. 

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

No, puc contestar ara. Bé, jo respecte al tres darrers museus
que ha esmentat, el Govern, la conselleria, no hi té relacions -
diríem- de tipus administratiu, de gestió, i per tant els he deixat
de banda, i si he ficat el Museu Puget és perquè se suposa que
l’Estat, en darrera instància, l’acabarà transferint o, diria jo,
adscrivint al Museu Arqueològic, i per tant caurà dins l’òrbita
del Govern o del consell en el futur.

Bé, respecte al tema de la carta que ha indicat i el tema del
Castell museu em perdonarà que no li comenti res perquè no em
consider ara amb suficient informació com per poder comentar
allò que vostè ha dit. 

Jo crec que, clar, el tema de l’edifici del museu del Puig dels
Molins, aquest edifici té problemes estructurals importants i
això ha fet que s’endarrerís tot moltíssim, i sobretot jo crec que
aquí hi ha hagut un problema, que per a mi és un problema, que
és amb aquests equipaments culturals dels qual l’Estat en
continua essent el titular però que la responsabilitat de la seva
gestió és de l’administració autonòmica. Jo crec que al final
acaba passant que tothom espera que ho resolgui una mica
l’altre, i l’un i l’altre s’animen a fer les intervencions que s’han
de fer i no s’acaben de decidir. Jo crec que algun dia seria
raonable que l’Estat també cedís la seva titularitat, que no deu
passar res, i si hi ha d’haver qualque clàusula d’algun tipus que
s’introdueixi, i que en sigui responsable absolutament una sola
administració, o si no que se cerqui algun tipus de fórmula més
de consorci, etc., etc., per resoldre aquest tema.

Després el problema que ha tengut el tema de les inversions
en equipaments museístics i biblioteques i arxius a les Illes
Balears, i no és una justificació des del meu punt de vista, és
una constatació d’un fet, és que durant aquesta legislatura hi

ha hagut la necessitat de fer tan grans inversions en
equipaments educatius..., pensem que en aquests moments,  si
sumam les inversions compromeses, no vol dir executades,
absolutament, entre centres docents no universitaris i centres
docents universitaris, estam vorejant els 20.000 milions de
pessetes. Lògicament haver d’abocar una quantitat tan
immensa de recursos en els equipaments docents a la llarga ha
acabant repercutint negativament sobre els equipaments
culturals, això ho hem de reconèixer, i si afegim a això la
paupèrrima dotació històrica dels equipaments culturals i la
poca tendència a fer inversions en equipaments culturals que
hi ha hagut a les Illes Balears, en part explicable per la
precarietat global dels recursos de què disposen les
administracions públiques de les Illes Balears, explica la
situació actual que jo li puc assegurar que som el primer a
lamentar, perquè fins i tot a nivell d’aficions particulars, per dir-
ho d’alguna manera, haurien  tengut una priorització absoluta
aquestes inversions.

En qualsevol cas jo també vull ser optimista i crec que si
feim un paquet global del que està passant a les Illes Balears
aquests darrers cinc, deu anys, començam a veure que hi ha
canvis, hi ha iniciatives, ja hi ha realitzacions fetes, i per
ventura a Eivissa arriben una mica més tard que a determinades
zones de Mallorca o de Menorca, per ventura, però també
comencen a insinuar-se a Eivissa. Per tant jo crec que hi ha
expectatives d’un futur immediat millor que el passat recent i,
per tant, tots plegats, des del grup polític en què facem feina,
empenyem aquestes iniciatives i aquests projectes que bona
falta fan al nostre país.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí, té una rèplica.

EL SR. MARÍ I TUR:

Només per donar les gràcies a tots, especialment al Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, i desitjar que la nostra cultura
vagi sempre endavant a totes les Illes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Resta de grups que vulguin intervenir? No
n’hi ha cap.

Per tant, sense res més a afegir i acabat l’ordre del dia
d’aquesta sessió, aixecam la sessió. Gràcies.
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