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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions. 

Amb caràcter previ aquesta presidència comunica que s’ha

detectat una incorrecció a l’acta de la comissió de dia 14 d’abril

del 2005 a la segona intervenció del Sr. Riudavets, on

s’agruparen les preguntes RGE núm. 1402/05 i 1403/05, i en

ella el diputat esmentat retirà la pregunta RGE núm. 1402/05

sense que s’assenyalàs expressament aquest aspecte a l’acta.

Així doncs es fa constar en aquesta comissió la rectificació de

l’acta de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del dia 14

d’abril del 2005.

Passam a l’únic punt...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sr. President, voldria fer una petició. A causa que en

aquests moments s’està celebrant encara el ple del Consell

Insular de Mallorca i la representant d’Esquerra Unida i Els

Verds té una pregunta per a aquesta comissió, si seria possible

que passàs al darrer lloc a fi que pogués tenir temps, o almanco

intentar-ho, de poder participar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, cap problema. M’ho havien comentat ja, ho havíem

discutit a la mesa i la passaríem... No sabem si hi serà a temps,

així i tot. El que sí faríem seria passar-la al darrer punt de

l’ordre del dia, si els pareix bé a tots.

Idò així ja passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,

que consisteix en les preguntes RGE núm. 1865, 2081, 2249,

2250 i 2251/05, i assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i

Cultura, Sr. Francesc Fiol i Amengual.

1) Pregunta RGE núm. 1865/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a opinions del periòdic

Magisterio Español.

Passaríem a la primera pregunta. Per formular la pregunta

RGE núm. 1865/05, relativa a opinions del periòdic Magisterio

Español, té la paraula l’Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per ser aquí

avui horabaixa. Ens ha costat poder arribar a tenir aquesta...

No, no, Sr. Conseller, no li ho dic amb cap intenció que vostè

fos el culpable, però el que sí és cert és que fa estona que

teníem aquesta pregunta presentada i, bé, això ens ha donat

també recollir més informació, perquè en principi només es

tractava d’una pregunta d’un número concret.

Bé, jo sé que vostè em dirà, Sr. Conseller, que vostè no és

el responsable directe de les manifestacions que es puguin fer

en aquests diaris, i jo estaré absolutament d’acord amb vostè,

no pot ser d’altra manera. Però sí que de qualque manera és el

responsable de la seva distribució a les escoles, i aquí tenim

una sèrie d’opinions que creim que no són el més adient perquè

precisament es distribueixin dins les escoles de les nostres illes.

Jo n’hi comentaré un parell i, com ja li he dit, vostè sé que

em dirà que no n’és el responsable, però crec que haurà d’estar

d’acord amb mi que no són les més adequades, precisament,

com això, començaria per aquesta que diu que “el castigo físico

puede ser eficaz en casos concretos, y ejercido desde el

control”. Faltaria més. Miri, conseller, jo crec que tots estam

d’acord que la violència engendra violència i cap manera i mai

per mai no podem justificar que es pugui pegar a cap infant per

qualsevol cosa. Aquí encara dóna més explicació i diu: “Me

refiero, claro, a un cachetito en una parte blanda del cuerpo

y aplicado de forma controlada”. Jo sincerament és que em

sona a certes declaracions que feia un tal iman de Fuengirola,

que també deia que a les dones els havien de pegar a la parte

blanda i allà on no es veiés. Vull dir que crec que aquestes

coses, sobretot en una revista professional d’aquest estil, crec

que haurien d’estar..., almanco s’hauria d’intentar que aquestes

coses no es difonguessin. 

I aquí en tenc una altra, i aquesta és més recent, és de

l’abril, on diu que l’educació infantil de qualque manera no és

aconsellable. Diu que té uns certs avantatges però que aquests

avantatges es perden en arribar a primer de primària. Jo m’he

sentida una mica xocada perquè els que duim molts d’anys

lluitant per una escola infantil de qualitat quan creim que s’han

fet molts d’esforços per part de tothom, administracions i

professorat, per tenir una escola infantil de qualitat, que ara ens

diguin això sincerament em pareix una mica frustrant, almenys,

no? Jo li ho llegiré també: “Desventajas. Los efectos

académicos positivos desaparecen al entrar al primer grado.

Puede crear trastornos en el comportamiento como mayor

agresividad; reduce el autodominio de los estudiantes. Estos

trastornos sí permanecen cuando los niños ingresan al primer

grado”. Tampoc no sé quina credibilitat hem de donar a

aquests estudis, però, clar, vull recordar una altra vegada que

és una revista d’informació professional i que per tant crec que

també determinades opinions que surten aquí haurien d’estar

més contrastades.

N’hi podria parlar d’altres però no ho faré perquè

senzillament era fer un toc d’atenció sobre totes aquestes coses;

però una altra no puc deixar de dir-la perquè parla de la

violència domèstica, i, home, com vostè també sap l’esforç que

s’està fent per evitar tot aquest tipus de violència domèstica

contra les dones, que aquí de qualque manera ens vengui a

excusar el tema de la violència, com “hay un cierto interés en

subir las cifras. Basta que en el metro uno pase para que se

considere que ha habido abuso sexual...”. Bé, si vol després

l’hi passaré perquè és bastant ilAlustratiu. La veritat, no em

pareix el millor perquè s’enviï a les nostres escoles.

Res més, conseller. Només era això, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula

l’Hble. Conseller per un temps màxim de 10 minuts.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, vostè m’ha

llegit una sèrie de texts, algun d’ells fins i tot em pareixia que

eren declaracions d’alguna persona, perquè deia “a mi

parecer”, no sé què. Són opinions de gent que jo no sé ni qui

són, a més, en concret, perquè jo no tenc molt de temps per

llegir la premsa en general, i la premsa especialitzada, per

desgràcia, tampoc, perquè estic molt ocupat, i la pregunta, que

és si jo estic d’acord amb les opinions del periòdic Magisterio

Español, jo no estic d’acord amb les opinions de ningú, de cap

periòdic, ni de cap revista ni de res. 

Hi ha moltes coses que llegesc que me molesten. A mi me

molesta llegir a una portada: “Un asesor del consejero de

Educación es condenado por abusos deshonestos”, quan vostè

i tothom sap que aquesta persona en concret no és assessor,

sinó que ocupa una plaça d’assistent tècnic, com n’hi ha cent i

busques a la conselleria, i això ho llegesc a una portada d’un

diari i em qued tan tranquil, perquè forma part del que un ha

d’estar disposat a suportar. Per tant jo estic disposat a suportar

i suport tots els dies moltes coses que no m’agraden, llegides i

escrites i..., bé, això forma part del comprensible i de

l’acceptable.

És vera que algunes de les coses que ha dit vostè

segurament sonen malament i són poc serioses o un poc

injustes, però li vull recordar que també distribuïm altres

mitjans de comunicació, per posar-li un exemple la revista El

Temps, gens sospitosa de ser pròxima al Partit Popular ni

aduladora amb el conseller, sinó tot el contrari, més aviat, i la

distribuïm que jo sàpiga, almenys compram els exemplars; jo

no sé molt bé si la distribuïm, supòs que sí, però li puc

assegurar que compram els exemplars i que els pagam, i

segurament altres mitjans de comunicació.

Bé, jo naturalment no responc per aquest tipus d’opinions,

que no són meves i que per tant puc no compartir. Puc coincidir

amb vostè que no són encertades. De totes formes quan un és

perro viejo té tendència a demanar que les coses es

contextualitzin, i a veure qui diu això, per què ho diu, en quin

marc ho diu i de quina manera. De totes formes, com que jo,

dient-li a vostè que jo ni estic d’acord ni deix d’estar d’acord

amb el que es publica en els mitjans de comunicació, encara

que es distribueixi a les escoles, efectivament si vostè té una

denúncia expressa faci-la, jo l’atendré, naturalment; jo no estic

disposat ni a consentir i menys a finançar mitjans de

comunicació que facin manifestacions que conviden a la

violència, naturalment. Som una persona molt poc violenta i

molt contrària a la violència. Per tant si hi ha una denúncia

concreta...

Dels termes de la pregunta era impossible deduir això,

perquè si vostè la pregunta que em fa per escrit és si estic

d’acord amb les opinions del periòdic Magisterio Español, jo

què vol que li digui? Idò no venc preparat per saber si a la

pàgina no sé què de no sé quin dia... Vostè formuli una

pregunta expressa o una queixa expressa que jo l’atendré amb

molt de gust, perquè naturalment la meva obligació també és

aquesta. Però de totes formes desenganyi’s: els mitjans de

comunicació escriuen el que troben que han d’escriure i uns

dies ens agrada més o menys, i uns diuen més la veritat o

menys, i uns animen o no animen la violència en les seves

múltiples formes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Rado per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, en primer lloc li he de dir, Sr. Conseller, que

evidentment no feia cap denúncia. Si hagués volgut fer una

denúncia ho hagués fet amb uns altres termes. La meva intenció

era senzillament fer un crit d’atenció sobre això per veure...,

perquè és una revista que llegeixen els mestres, que va als

mestres, i que determinades opinions no em pareixen molt

encertades. 

Després vostè pareix que ho ha volgut comparar com si jo

el que hagués fet hagués estat un atac al PP, amb això que m’ha

dit. Jo en absolut, en aquests moments en absolut no volia fer

un atac al Partit Popular. Si hagués volgut fer una mica d’atac

al Partit Popular, Sr. Conseller, no li hagués llegit el que li he

llegit, li hagués llegit altres coses que hi ha per aquí dins, però

no era la meva intenció. Això potser podrà ser un altre dia.

Jo tampoc no li demanava que vostè em digui si en tot o en

part, però d’aquestes coses que jo li he esmentat, dues coses,

senzillament volia saber si l’opinió del conseller era que

l’educació infantil, en principi, segons diu aquí, no serveix per

a res, o si pegar un cachete en las partes blandas idò és una

cosa que també es pugui dur a les escoles. Sincerament era

aquesta qüestió. Vostè ja m’ha dit, en una paraula, que vostè ni

està d’acord ni en contra, però, conseller, vostè mateix ha dit

que les paguen, aquestes revistes, no és vera? Llavors qualque

incidència se suposa que almanco hi deu poder tenir.

Per la meva part res més. Agraesc la contestació del Sr.

Conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula el conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta revista es reparteix a tot

l’Estat espanyol, totes les comunitats autònomes tenen subscrit

un conveni de cooperació. Vostè ha citat, insistesc, una sèrie de

coses que a mi em semblava que eren opinions particulars de

gent. Jo no sé quina és la conclusió. Què és, que perquè hi ha

un senyor que opina que l’educació infantil no serveix de res

hem de deixar de repartir aquesta...? És que si entram dins

aquesta dinàmica cregui’m que no repartirem res, eh?,

sincerament i seriosament, perquè es publiquen tots els dies

moltes coses que no són vera, que són mentida, que són

autèntiques falsedats, que són criteris absurds i criteris

totalment contraris a qualsevol principi raonable. 
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A mi naturalment em pareix malament que qualcú defensi

que es pot donar una plantofada i que..., no sé, em pareix que

ha citat el tema de la violència domèstica com una cosa menor,

que es pretenien inflar les xifres, qualcú deia, això ho deia

qualcú, jo no sé ni tan sols qui ho deia, perquè vostè no ho ha

citat. No en tenc ni idea, segurament no era el conseller

d’Educació ni cap director general de la Conselleria

d’Educació de les Illes Balears, no és vera? Per tant, jo què vol

que li digui?; idò que lament que es publiquin aquestes idees,

però com lament que altres mitjans que distribuïm i amb els

quals tenim convenis també s’expliquin idees que em pareixen

moltes vegades fins i tot ofensives, i que, bé, part de la gestió

política és no fer-hi tampoc més cas del que és raonable i

necessari, perquè si no la passa següent és..., bé, “aquest, com

que diu això que és discutible, idò deixam de comprar

aquesta...”, no és vera, o deixam de distribuir-ho, i entram en

una dinàmica molt subjectiva i molt perillosa. 

Jo crec que hem d’anar alerta, també, amb segons quin tipus

de plantejaments amb els mitjans de comunicació, i aquest ho

és i, insistesc, seriós i prestigiós, i que es llegeix a tota Espanya

i que totes les comunitats tenen subscrits convenis amb ells.

Vull dir que no és tampoc una empresa sospitosa de... Si en

algun cas hi ha hagut opinions com aquestes, que jo

naturalment no compartesc, però deixi’m dir que si no

compartesc aquestes segurament moltes d’altres les compartesc.

És a dir, és que és molt perillós dir “no compartesc”; si vostè

m’hagués demanat: “comparteix vostè la línia editorial?”, idò

la pregunta seria més complicada; si vostè em demana:

“comparteix vostè que han de pegar als nins?”, idò miri, no;

“està vostè a favor de la violència domèstica?”, no; “està vostè

a favor del fet que s’elimini l’educació infantil?”, idò no, miri.

Això és molt senzill d’explicar, però no vol dir que a mi em

pareixi malament que existeixi aquesta publicació i que es

distribueixi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 2249/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a despeses de l'any 2004 referides a la

Posada de Biniatró.

4) Pregunta RGE núm. 2250/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a pressuposts de l'any 2005 a la Posada

de Biniatró.

5) Pregunta RGE núm. 2251/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa M aria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a activitats culturals durant l'any 2005

a la Posada de Biniatró.

Passaríem ara a la pregunta número 3, RGE núm. 2249/05,

relativa a despeses de l’any 2004 referides a la Posada de

Biniatró, i té la paraula l’Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i

Castell per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo li volia demanar, si

al Sr. Conseller no li importa, que imagino que no li importarà

i que imagino que no li importarà i que li vindrà bé, com que

les tres preguntes es refereixen al mateix, que les agrupem

perquè no ho fem tan llarg, perquè... Si a ell li sembla bé...

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

I així..., em sembla que la Sra. Rosselló no arribarà a temps.

Bé, jo seré breu, també, perquè en realitat són unes...

Moltes gràcies, Sr. Conseller, primer de tot, per ser aquí, i

del que li vull parlar és de les informacions que varen sortir

fonamentalment ja fa més d’un any a la premsa en relació a un

contracte d’arrendament que volia signar la Conselleria

d’Educació i Cultura amb el doctor Bartomeu Beltran per la

Posada de Biniatró. Ens ha sembla important, fa molt de temps

que vàrem recollir aquesta informació, ja dic, fa més d’un any

perquè van començar a sortir el març del 2004, i l’hem anada

seguint i cap de les coses que hem després llegit no ens ha

donat més llum sobre aquestes coses que ens amoïnen

d’aquesta informació. 

Ens sembla que era un projecte important, primer per

l’import, perquè es parlava d’una xifra de 60.000 euros l’any

solament de lloguer; pel projecte en si en el sentit que es vol

descentralitzar la cultura i utilitzar un espai, i també ens

semblava important perquè no vàrem entendre llavors, ens

sembla que hi havia molta confusió respecte a les institucions,

a les persones implicades i als objectius i terminis que es volien

assolir.

Els motius de la nostra preocupació jo els he resumit en tres

o quatre. Primer ens va cridar l’atenció o ens crida l’atenció

que parlam de llogar un espai sense tenir ben definit què hi

farem, en aquest espai: si l’utilitzarem solament per fer

activitats culturals de tota mena, o si també utilitzarem la

colAlecció del Dr. Beltran. Segon, ens crida l’atenció aquest

desajust amb la informació que en aquell moment es facilitava

en relació al fet que la Sra. Directora general de Cultura deia

que fonamentalment es feia el contracte o l’arrendament per

utilitzar la colAlecció, per poder gaudir de la colAlecció del Dr.

Beltran, i vostè en canvi deia que, bé, la colAlecció hi seria però

que més aviat era l’objectiu fer activitats culturals allà dintre de

la posada. 

Després hi va haver molt d’enrenou amb les institucions

implicades. Primer es va parlar del fet que la conselleria

signaria un conveni amb una fundació que al final no va ser tal

fundació perquè tenia problemes amb el registre, aquesta

fundació que s’anomenava Joan Beltran, i que hi estarien

implicades la Fundació Sa Nostra i altres empreses

mallorquines i després això a la mateixa premsa va sortir que

en realitat no, que l’interlocutor era el Dr. Beltran i que amb ell

era amb qui se signava el conveni, aquest conveni

d’arrendament.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 25 / 5 de maig del 2005 385

 

I l’últim dubte era si realment nosaltres, amb aquests

pressuposts minvats que tenim a la nostra conselleria, si és

necessari llogar un espai i pagar uns diners per aquest lloguer,

encara que sigui molt singular i molt interessant, quan potser

podríem gaudir d’altres espais a la part forana amb aquest

objectiu de descentralitzar les activitats que no ens costarien

potser diners.

Bé, tot el que li dic ho he tret dels mitjans de comunicació,

i no he tingut més informació d’aquestes, a pesar que li hem fet

alguna pregunta per escrit i no ens ha arribat encara la

contestació. Per tant avui l’únic que li demanava era informació

perquè poguéssim anar seguint aquest projecte que a nosaltres

ens sembla que és ambiciós, important, i per això les preguntes,

que eren referides a les despeses que varen fer l’any passat, a

les que tenim pressupostades per a aquest any 2005, i a quines

activitats culturals té previstes fer la conselleria en aquesta

Posada de Biniatró durant aquest any, enguany.

Això era, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller

per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Diputada, efectivament

aquest és un tema que ha arribat a l’opinió pública i també als

diputats d’una forma confusa i per tant està molt bé que

l’intentem aclarir, i jo em prest encantat, tot i que ja he remès

la documentació que vostè m’havia solAlicitat; no sé si ha

arribat a mans seves, però sí que per descomptat ha sortit de la

conselleria, o almenys jo l’he signada... -ah, vostè la m’havia

demanada, disculpi-, ha sortit documentació respecte a aquesta

qüestió.

En realitat voldria explicar un poquet quin és l’origen

d’aquest tema, i l’origen d’aquest tema és el coneixement de

l’existència de la Posada de Biniatró com un lloc vertaderament

rellevant. Jo, insistesc -a vegades ho he fet amb altres temes i

amb aquest també-, convid perquè qualque dia puguem fer una

visita; és un lloc vertaderament interessant, és un edifici molt

rellevant que, a més de contenir efectivament una important

colAlecció d’art contemporani dels anys 50 endavant, una

colAlecció molt completa i molt interessant que també val la

pena poder visitar, és un espai certament extraordinari pel que

és no només el poble de Campanet, sinó la part forana de

Mallorca, que desgraciadament, encara que vostè digui que

podríem triar, idò no ho sé, no hi tants de locals per ventura

disponibles per fer esdeveniments tan variats com els que ara

explicaré.

Nosaltres pensam que amb el temps hem d’impulsar aquest

projecte, com pensam que amb el temps hem d’aconseguir

impulsar un projecte a Manacor, també, a l’altra comarca; això

es mouria a la zona del Raiguer, l’altre eix seria als voltants de

Manacor, més concretament amb la Fundació Alcover; estam

parlant i a més el president d’aquesta comissió és el batle de

Manacor i sap molt bé aquest tema, que és un tema que encara

per ventura no s’ha divulgat a bastament, però que també hi ha

converses molt adreçades a crear un altre nucli potent

d’activitat cultural dins la percepció que, amb independència

que molts aspectes del que és l’activitat cultural poden ser

transferits als consells, no hi ha dubte que amb caràcter residual

la comunitat autònoma té competències per posar en marxa

activitats culturals, projectes culturals, d’una forma participada

amb altres institucions, consorciada amb altres institucions.

Per tant originàriament hi havia una idea que era un conveni

directament entre la conselleria i la Posada de Biniatró, en

definitiva la titularitat de la propietat, que és una societat que

és efectivament del Dr. Beltran. Amb posterioritat a això es va

obrir un període de reflexió perquè hi havia algunes

incoherències dins la mateixa definició del que podia ser això,

i vam obrir una ronda de converses, bé, amb no massa

publicitat, certament, perquè crèiem que era necessària una

certa discreció -però amb més discreció amb què el Sr.

Zapatero rep el Sr. Ibarretxe, en secret, segons se’ns deia ahir

mateix-, i vàrem tenir una entrevista amb el batle de Campanet,

i vàrem tenir una entrevista amb el president i amb el

vicepresident de Sa Nostra, i vàrem arribar a un acord

d’utilització de la Posada d’una forma consorciada, és a dir,

d’una manera que interessàs al Govern balear, que interessàs a

Sa Nostra, que té un desplegament d’una sèrie d’activitats

preestablertes més altres activitats de les quals ara parlaré, i

l’Ajuntament de Campanet, que veia la possibilitat d’utilitzar

aquest espai per a algun dels seus projectes, com pugui ser la

temporada d’estiu, el cicle de teatre de tardor, bé, tota una sèrie

d’activitats bastant potents que organitzen a Campanet, i que

aquest espai, que és d’unes grans dimensions, idò seria adequat.

Vàrem estar fent feina amb aquestes institucions i fruit de

tot això va ser un acord verbal que encara no està materialitzat,

però ja existeix l’esborrany de conveni i està, puc dir crec que

sense equivocar-me, totalment consorciat tant amb l’ajuntament

com amb Sa Nostra, pel qual la utilització d’aquestes

instalAlacions seria de comú acord entre l’ajuntament, Sa Nostra

i la conselleria. La conselleria es faria càrrec de l’arrendament,

únicament de l’arrendament, que ja s’ha dit la quantitat quina

era; aquest arrendament seria el cost que assumiria el Govern

balear. L’ajuntament faria algunes despeses ordinàries de tipus

administració corrent; també el mailing de convocar la gent, un

poquet la promoció de les activitats que allà es

desenvolupassin. I Sa Nostra aportaria 20.000 euros anuals per

a objectius concrets per fer una programació, a més de poder

incorporar en aquest espai diverses activitats que Sa Nostra

habitualment organitza, com són petits concerts de sa Camerata

Sa Nostra, exposicions que duguin a altres bandes poder-les dur

també a la Posada de Biniatró...

I en aquests moments hi ha dues línies de feina. Una és

tancar el conveni que ja existeix i signar-lo, que serà, esper, ben

aviat; posar en marxa al voltant de dia 20 de juny aquesta

posada o aquest lloc; i naturalment fer-ho d’una forma

consorciada, com he dit abans, entre l’ajuntament, amb igualtat

de protagonisme amb el Govern balear, i Sa Nostra. I la segona

línia de feina en aquests moments és que diverses persones de

l’ajuntament, Sa Nostra i la mateixa conselleria, que no és el

conseller, com és natural, estan desenvolupant un programa per

poder executar, en el que queda d’any, despesa per valor



386 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 25 / 5 de maig del 2005 

 

d’aquestes quantitats, que són rellevants, com són 20.000 euros

que Sa Nostra aportaria.

Per tant què es pretén?, quin és l’objectiu? Bé, idò

l’objectiu és que la Posada de Biniatró en el Raiguer, a la zona

centre del Raiguer de Mallorca, sigui un element dinamitzador

d’activitats culturals variades, impulsades pel Govern,

impulsades per l’ajuntament, impulsades per Sa Nostra. 

Voldria també afegir que una de les condicions que

nosaltres sempre imposàrem com a límit era que el contracte

d’arrendament amb la societat titular de la Posada de Biniatró

no es podia perllongar més enllà del 2007. La nostra opinió és

que en finalitzar la legislatura havia de vèncer el contracte,

perquè és obvi que hem d’intentar -jo crec que és el normal i el

que faria qualsevol, a més- no deixar hipoteques ni deixar

vinculacions que puguin ser sospitoses o que puguin

condicionar l’activitat dels futurs responsables de la conselleria

un pic s’hagin produït les eleccions autonòmiques. Per tant la

condició era aquesta i amb aquests termes es va signar el

contracte d’arrendament. Com que és una qüestió patrimonial

no ho signa educació, no ho paga educació; això es vehicula a

través de la Conselleria d’Hisenda i com vostès saben el

patrimoni de la CAIB està sotmès al règim de la Conselleria

d’Hisenda. Per tant va ser el conseller d’Hisenda que va signar

aquest contracte però, bé, no hem de deixar de dir que era una

qüestió completament promocionada per la Conselleria de

Cultura.

Jo crec que amb això li don una explicació. Em sap greu no

poder-li donar més detalls perquè no tenc la programa encara

tancada i per tant seria ara prematur dir coses concretes, però

li farem arribar tot d’una i, bé, aquesta és la situació un poc

amb què ens trobam en aquest moment. Jo vull reconèixer -no

m’importa dir-ho- que hi va haver en el principi, per ventura

per desconeixement meu o d’altres persones que varen

intervenir en el procés, idò certa confusió respecte a com

s’havia de muntar aquesta possibilitat, i hi va haver segurament

notícies contradictòries, fruit de la nostra pròpia..., bé,

equivocació, no?, però que un pic varen ser establertes amb

claredat quines eren les possibilitats reals d’aquest espai, amb

qui es podia anar de la mà en aquest projecte, idò el tema va

quedar crec que completament aclarit i crec que serà un bon

projecte per a Campanet, per a tota la zona de l’interior de

Mallorca, que també..., no vull dir que estigui mal atesa, perquè

seria una crítica injusta, per ventura, cap al Consell de

Mallorca, però que no hi serà de més més activitat cultura, més

concerts, més possibilitats. Disposa d’un espai extraordinari per

a utilització a l’hivern, però també amb una espècie de plaça

extraordinària per a utilització a l’estiu, a l’aire lliure, que és

realment un lloc vertaderament fantàstic i molt ben acabat i

molt ben resolt, i crec que contribuirà notablement a la millorar

del fet cultural a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.

Efectivament estic contenta d’haver fet aquestes preguntes,

perquè aquesta informació per escrit hagués estat molt més

minsa i així tenim molts més elements per veure l’abast del

projecte i per seguir-lo d’una forma millor.

Vull agrair-li també que reconegui que hi va haver aquesta

confusió, que ha estat la que ens ha cridat l’atenció i ens ha fet

fer-li aquestes preguntes, i només lamentam que potser aquesta

confusió ens hagi fet pagar potser uns arrendaments durant un

període de temps que ens els haguéssim pogut estalviar si

prèviament haguéssim tengut les coses més clares i haguéssim

signat el conveni quan ja haguéssim tingut fermat qui serien els

nostres socis, qui aportaria què. Com sempre, donat que ens

amoïnen tant els diners d’educació i de cultura, en això sempre

hi farem èmfasi.

Només això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No vol utilitzar el seu torn?

La diputada Sra. Rosselló no ha arribat. Per tant, una

vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda agrair la

presència de l’Hble. Conseller, i no havent-hi més assumptes a

tractar s’aixeca la sessió.

2) Pregunta RGE núm. 2081/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a implantació d'un

observatori de convivència.

Hauríem de..., sí, si em permeten només un momentet. És

que hi ha hagut una petició per part de la diputada que si no es

podia..., és a dir, fer la pregunta, si no arribava a temps si es

podia alterar l’ordre del dia, que es pogués incloure a la

propera comissió. 

(Conversa inaudible)

Sí, em diuen que necessitam un acord de tota la comissió

per tal de poder incloure-la. Si no hi ha cap inconvenient, si els

pareix, la inclouríem en el pròxim ordre del dia aquesta

pregunta.

Ara sí que s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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