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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Esperança Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam idò al primer punt de
l’ordre del dia d’avui consistent en el debat de les preguntes
RGE núm. 1481, 1482, 1483, 1484 i 1485/09.

Assisteix la consellera d’Educació i Cultura l’Hble. Sra.
Bàrbara Galmés, que ve acompanyada del Sr. Pere Joan
Martorell i Castelló, director general de Cultura; de la Sra.
Catalina Fernando Ballester...-Ferrando, disculpi, ho haurem de
modificar-; de la Sra. Catalina Ferrando Ballester, cap del
Departament de Cultura; i de la Sra. Andrea Torrens, cap de
Premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 1481/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del president del Gremi de
Llibreters de Mallorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 1481, sobre
declaracions del president del Gremi de Llibreters de Mallorca
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Simó
Gornés per un temps de deu minuts. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. A pesar que hem començat abans
d’hora i els diputats del nostre grup encara no tots són aquí,
almanco voldríem que consti en acta que hem començat abans
d’hora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, en el rellotge d’aquesta presidència són en punt
i en el rellotge que tenim aquí també. Per tant, pot continuar, Sr.
Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que la consellera deu
tenir pressa, si es diu, no passa res, avançam la comissió i ja
està.

La primera pregunta, amb les presses no he tingut temps de
preparar la meva documentació, la pregunta ve formulada de la
següent manera, volíem saber quina és la valoració que fa la
consellera d’Educació sobre les declaracions efectuades pel
president del Gremi de Llibreters de Mallorca, on adverteix que
el sistema de reutilització dels llibres de text impulsat per la
Conselleria d’Educació pot dur al tancament de moltes petites
llibreries. Aquestes declaracions, com dic, varen ser públiques
si no record malament a principis d’aquest any, on el Sr. Xesc
Moll adverteix que el sistema -com dic- impulsat per la
Conselleria d’Educació pot conduir al tancament de les petites
llibreries de barri, no només de Palma sinó també de la Part
Forana, és una notícia evidentment enfocada a Mallorca, però
que evidentment té repercussió damunt totes les illes. I adduïa
que els volums de venda de llibres d’aquestes petites llibreries
suposaven entorn el 40% del moviment d’aquests comerços. De
qualque manera el Sr. Moll critica aquesta iniciativa de
reutilització que pot suposar aquesta afectació negativa i
perjudicial per a aquest sector, per al gremi.

Per tant, Sra. Consellera, ateses aquestes declaracions,
voldríem saber quina és la seva opinió al respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Li contesta la consellera d’Educació i
Cultura Sra. Galmés per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, quan
s’implanta una nova iniciativa, és habitual i entra en el terreny
de la normalitat que es produeixi una reacció del sector
directament o indirectament implicat en aquest assumpte. La
veritat és que sempre costa començar a rodar iniciatives
d’aquest tipus, freqüents a altres comunitats i que per una banda
donaven carta de naturalesa a una realitat, a una realitat aplicada
a molts de centres, allà on utilitzaven aquests sistemes, però no
el comunicaven perquè era una qüestió de gestió interna dels
centres. Tenim mostres de centres i instituts i fins i tot tenim
centres que no utilitzen llibres.

Ara bé, en el marc d’aquestes declaracions, he de dir que
malgrat que es va fer expressar la por o el temor que les vendes
d’aquest sector puguin caure i que representen el 40% de les
vendes totals de l’any, com va dir el Sr. Moll, en realitat a
continuació va afegir que “aún no se han visto resentidas este
año”. “Moll explicó que cuando este sistema esté consolidado
y se acojan a él todos los centros educativos, los libros de texto
se comprarán una vez cada cuatro años, de forma que las
librerías deberan conformarse con las reposiciones”. Bé, jo ara
ho explicaré. El sistema de reutilització d’entrada s’implanta de
forma progressiva, vull dir que enguany han entrat a formar part
del programa 7.911 alumnes de primer a quart de primària, de
125 centres públics i 1 de concertat. Però tots ells han hagut
d’adquirir els corresponents llibres. El curs que ve aquests
alumnes ja entren en la roda de reutilització de llibres de text i
entren en l’ús i la reutilització d’aquells que es mantenguin en
condicions. Sempre s’ha de mantenir un fons per a qualsevol
incidència.
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Per altra banda, la posada en marxa d’aquest programa no
implica que els centres deixin d’adquirir, tot el contrari, altres
tipus de material: desenvolupament del currículum, diccionaris,
llibres de lectura obligatòria, atlas, material didàctic i suport,
que de vegades quan se feia la despesa exclusivament en llibres
de text, no es podia fer front a aquestes despeses. Ara els nins
podran adquirir podran adquirir material complementari, és una
forma d’incrementar les possibilitats de l’aula.

Per altra banda, malgrat l’extensió del programa el curs que
ve a cinquè i sisè de primària i primer, segon i tercer d’ESO,
s’ha d’insistir que la reutilització és voluntària per als alumnes
i per als centres concertats, per a als alumnes de tots els centres
i a més, l’oferiment no necessàriament s’ha de fer als centres
concertats. Aquesta circumstància fa descartar d’entrada que en
aquesta iniciativa hi participi el cent per cent de l’alumnat i el
cent per cent dels centres. De fet, s’espera que la implantació
sigui progressiva, a partir d’un nombre determinat d’alumnes,
molts dels quals ja utilitzaven aquests sistemes, fins i tot amb el
suport de cent municipis, però a més a més -sempre dic el
mateix- aquesta és una qüestió que en poc temps deixarà de ser
rellevant, en el sentit que ara s’ha apostat per aquesta mesura
educativa de formació dels alumnes en la reutilització
mediambiental, en una mesura de cooperació, de formació en
valors, però el que és molt clar és que dins de poc el format
llibre de text canviarà, i d’això ja en parlam amb les mateixes
editorials. Passarem a un model de programari lliure, a un
model de suport digital, de portal obert, on ja hi ha centres
educatius que hi estan fent feina, i per altra banda la conselleria,
a través del Pla de modernització TIC amb la creació d’aquest
portal i del programari lliure posarà en marxa. Per tant, tal
vegada se’n pugui ressentir el sector una mica, però es
potenciaran altres tipus de materials complementaris.

Aquesta és la meva valoració. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres sí ens sembla rellevant
aquesta qüestió, rellevant des del seu inici perquè vostès duen
en el seu programa electoral com a mesura la implantació de la
gratuïtat dels llibres de text i la fórmula per la qual vostès han
optat realment no és gratuïtat de llibres de text sensu stricto. Per
tant, sí que és rellevant almanco la fórmula a través de la qual
vostès apliquen el seu programa electoral, al nostre entendre
d’una forma incoherent.

Sra. Consellera, a nosaltres ens preocupa la situació d’aquest
gremi perquè en el clima en què actualment estam instalAlats de
crisi, evidentment aquestes petites llibreries poden sofrir d’una
forma molt seriosa aquesta minva, aquesta davallada quant al
moviment comercial que aquesta mesura de reciclatge de llibres,
impulsada per la seva conselleria, pot repercutir damunt d’ells.
Jo no sé si aquest material complementari que vostè diu que
podrà ajudar a mitigar aquesta pèrdua econòmica que suposa la
seva mesura, serà substancial o no, si vostès ho han calculat de
qualque manera, però tal i com pinten les coses i, com dic,
davant del clima de crisi econòmica, no crec que l’adquisició de

molt de material complementari arribi a suplir aquest 40% de
volum que explica el president del Gremi de Llibreters de
Mallorca que està en joc.

Jo entenc també que de qualque manera des de la seva
conselleria, i m’agradaria que a la rèplica em pogués contestar,
quines són les altres mesures complementàries que hagin pogut
pensar, si és que les tenen, per tal de mitigar aquest efecte del
40% menys quant al volum comercial. Clar, si estam parlant del
Gremi de Llibreters, estam parlant d’edicions, estam parlant de
publicació de llibres, estam parlant també, per tant, de
competències que recauen directament en els diferents consells
insulars, sí o no? Foment de la lectura i la promoció
sociocultural no són dels consells insulars? Jo crec que sí. Per
tant, com pensen articular les diferents mesures de promoció per
tal de mitigar aquest efecte, en combinació amb els consells
insulars que són els que realment tenen les competències en
cultura; i de qualque manera constatar que una mesura
impulsada pel Govern, que pot tenir un suposat benefici, açò ho
veurem a mig termini, de forma immediata, a curt termini, a
curtíssim termini ha tengut ja un efecte negatiu damunt un
sector important de la nostra economia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Galmés, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, el primer que li vull dir
és que no ha tingut incidència, el que va manifestar el president
del Gremi de Llibreters és que podria suposar una disminució
del 75% de la venda de llibres de text, però va admetre que
encara no s’havien vist ressentides enguany. Estic traduint del
castellà, tal com va sortir al Diari de Mallorca. Per tant, estam
parlant de futuribles, no de realitats. Per altra banda, la Direcció
General de Cultura té mesures de suport al Gremi de Llibreters
mitjançant convenis d’adquisicions de fons bibliogràfics, en
concret per al 2009 són 484.000 euros. 

Després també volia deixar molt clara una qüestió. En el
nostre programa electoral, i no parl del programa del Govern,
parl del partit del qual form part, estava molt clar i puc fer
arribar còpia a qui vulgui, que la nostra proposta era arribar a la
gratuïtat dels llibres de text mitjançant el foment de la
reutilització, i això estava així i així ho hem plantejat. Mai no
vàrem dir gratuïtat absoluta. Nosaltres no vàrem apostar per la
mesura del xec i puc dur..., no, no com vostès que sí que el
duien en el seu programa del 2003 i no ho varen complir. Però
com que parlam del futur i no del passat, passam a la qüestió.
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Em sorprèn molt aquesta preocupació per les petites
llibreries, la trob molt justa, les llibreries de barris o de la Part
Forana, però crec que se n’haurien d’haver preocupat una mica
abans, perquè en realitat aquestes llibreries per qui estan
amenaçades són per les grans superfícies, grans magatzems i
fins i tot per la compra directa a les editorials que ja fan molts
de centres i moltes associacions de pares. Evidentment amb el
foment de la lectura, les campanyes i sobretot amb el Pla de
biblioteques escolars, promourem precisament l’adquisició de
material complementari i no únicament del llibre de text. El
concepte de llibre de text està començant a canviar i d’aquí a
molt poc, insistesc, parlarem de projectes curriculars oberts,
digitalitzats, que les mateixes editorials ja fan feina en això. El
nostre suport a les petites llibreries serà mitjançant material
complementari i amb la recomanació de llibres de lectura
fonamentalment, més les adquisicions que es puguin fer de
llibres de text. Tot canvia i també les petites llibreries hauran de
diversificar la seva oferta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1482/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promoció exterior de la llengua i
cultura.

I.3) Pregunta RGE núm. 1483/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reestructuració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

Per formular la pregunta RGE núm. 1482/09, sobre
promoció exterior de la llengua i la cultura intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Gornés per un temps de deu
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar, hem parlat un
moment amb la consellera i no ha tingut inconvenient que
s’agrupi aquesta pregunta amb la següent que fa referència a la
reestructuració de les funcions i l’organigrama de l’Institut
d’Estudis Baleàrics per evitar duplicitats amb l’Institut Ramon
Llull.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No crec que m’excedeixi en el temps, però perquè ho tengui
en compte.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Per tant, agruparíem les RGE núm. 1482 i 1483. I
efectivament, aquesta presidència, que no té pressa, serà
generosa amb el temps.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Molt bé. Gràcies, Sra. Presidenta, procuraré no exhaurir-lo.
Aquestes dues preguntes, la primera diu, almanco perquè consti
en el Diari de Sessions, “quins mecanismes de coordinació ha
establert el Govern balear perquè les activitats que duen a terme
la mateixa Conselleria d’Educació, l’Institut d’Estudis
Baleàrics, l’Institut Ramon Llull i el COFUC en matèria de
promoció exterior de la llengua i cultura pròpia no se
superposi”. I evidentment té relació amb la següent que diu
literalment: “pensa el Govern de les Illes Balears reestructurar
les funcions i l’organigrama de l’Institut d’Estudis Baleàrics per
tal d’evitar duplicitats amb l’Institut Ramon Llull?”. 

El fons d’aquestes dues qüestions és evident, ens trobam que
el nou govern ha tornat a impulsar la colAlaboració i la
participació amb l’Institut Ramon Llull, quan aquesta comunitat
autònoma, a través de diferents organismes que he esmentat
abans, tenia i té implantats encara diferents activitats de
promoció exterior de la llengua i de la cultura, que de qualque
manera poden interactuar no només de forma paralAlela, sinó
també superposada entre totes elles. Ho dic a mode de
pinzellada just per fer un petit esment, tal i com es pot
comprovar per exemple a la memòria dels pressuposts per a
l’any 2009, on dins el subprograma de la promoció de la cultura
de la seva conselleria compten, com s’havia tingut sempre, amb
un programa de projecció exterior de la cultura, tant per a les
illes com per a l’exterior, en activitats destinades a la difusió del
teatre, el cinema, la música i la cultura popular a través de la
participació de diverses fires i mercats, Fira del Teatre de
Tàrrega, Mercat de Música Viva de Vic, Música Tradicional de
Manresa, WOMEX, etc., que no repetiré. 

Si veim quina és l’agenda, quins són els objectius de
l’Institut Ramon Llull, trobam també un capítol destinat a la
projecció exterior de la creació cultural pròpia, de les
comunitats autònomes consorciades, és a dir, Catalunya i les
Illes Balears, amb totes les seves modalitats, gèneres i
expressions, mitjançant les accions i estratègies de promoció
exterior, adequades al foment de la internalització de les
manifestacions artístiques d’excelAlència, el suport a la
circulació a l’exterior d’artistes i obres; la difusió del
coneixement del patrimoni artístic propi de les comunitats
autònomes consorciades, etc., és a dir, i açò sense parlar, per
exemple, de les activitats de promoció exterior de la llengua que
també se superposen de qualque manera amb els objectius que
la Direcció General de Cultura i de Política Lingüística tenen
també assumides.

Si agafam en aquest cas els objectius i l’organigrama i
l’estructura de l’Institut d’Estudis Baleàrics veim que també
compta amb un capítol específic, perquè per açò va ser creat
l’Institut d’Estudis Baleàrics, per projectar exteriorment la
cultura pròpia de les Illes Balears. I també comptam amb una
sèrie d’activitats que podem arribar a pensar que se superposen,
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que s’articulen de forma conjunta, tals com puguin ser
organitzar jornades de cultura pròpia de les Illes Balears a
diferents ciutats europees, a Londres, París, Edimburg, etcètera,
a Catalunya, al País Valencià, assistència a fires, bé, tot un
conjunt d’iniciatives arreu d’Europa per tal de potenciar, com
dic, la llengua i cultura pròpies.

Si agafam també els objectius del COFUC, doncs ens
tornam trobar de qualque manera amb activitats en consonància
amb aquests objectius que he dit abans.

Per tant, ens trobam amb tot un grapat d’entitats amb
organigrames propis, amb gent que hi treballa, amb tècnics, amb
auxiliars, que tenen totes elles objectius comuns. De qualque
manera un podria arribar a la conclusió que s’empren molts
canals, almanco quatre canals, per aconseguir un mateix
objectiu, que és la projecció exterior de la cultura i llengua
pròpies de les Illes Balears; però clar, són quatre organismes
que necessitaran, entenc jo, d’una coordinació estricta, d’una
perfecta planificació entre elles i de qualque manera un també
pot arribar a pensar, atesos els objectius que li he esmentat molt
breument, que aparentment pot arribar a sobrar organigrama per
a tanta projecció i per a tanta promoció exterior de la nostra
llengua i de la nostra cultura.

Per tant, Sra. Consellera, a nosaltres ens agradaria saber
quins són aquests sistemes de coordinació que vostès supòs que
hauran implantat entre l’Institut Ramon Llull, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, el COFUC i les accions que pugui
desenvolupar la pròpia Direcció General de Cultura i la de
Política Lingüística, en el seu cas, per tal que les Illes Balears,
com a conjunt, com a entitat, tenguin una veu coordinada i
realment una veu pròpia a l’hora de projectar la nostra imatge
fora de les Illes.

De qualque manera, torn insistir, ens preocupa la duplicitat
d’esforços, ens preocupa que aquesta multiplicitat d’activitats
que se superposen, perquè realment un quan comprova l’agenda
de les diferents institucions veu que algunes accions criden un
poc l’atenció, per exemple que es presenti un llibre a Roma
sobre la història britànica de Menorca, a Roma, sufragat amb
doblers públics i que aquesta mateixa presentació d’aquest llibre
en el mercat que realment seria el seu, doncs que hagi de ser el
propi autor qui se sufragui la despesa per presentar aquest llibre
a Menorca, de qualque manera hi ha qualque cosa aquí que no
funciona. I podríem parlar de moltíssimes coses reiterades,
repetides, que bé, que fan posar un punt d’atenció sobre que fa
falta realment una acció coordinada en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Li contesta la consellera d’Educació,
Sra. Galmés, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies. Sr. Gornés, el primer que volia dir és que
tant com reiterades i repetides quan el Ramon Llull no fa més
que un mes, dos mesos, que ha començat a caminar és una mica
exagerat, i a més a més perquè hem previst aquesta coordinació
que vostè demana.

Però primer volia fer una sèrie de matisacions. El COFUC
evidentment sí que a un principi era Consorci per a la projecció
de la llengua i la cultura catalana, la part de cultura l’hem
eliminada, vull dir que el COFUC ara, no és que haguem
eliminat la part de cultura, sinó que evidentment el COFUC es
dedica únicament i exclusivament al foment de l’ús social de la
llengua catalana en aquesta illa. Per la qual cosa no és un altre
organisme més.

Quant a la Direcció General de Cultura sí que té la funció de
la promoció exterior i té uns canals ja determinats des de fa molt
temps de projecció exterior de participació a fires, a congressos,
a festivals, a exposicions de tipus generals, però mai no ha
bastat el personal que hi havia a la Conselleria de Cultura, a la
part de la Direcció General de Cultura. Vull insistir que el
personal no sobra.

Quant al Ramon Llull i a l’Institut d’Estudis Baleàrics, s’ha
d’insistir molt que el Ramon Llull té una difusió que es centra
molt a partir de les seus que té arreu del món i aquesta és una
oportunitat única justament perquè projectes tant de l’Institut
d’Estudis Baleàrics com de la pròpia conselleria tenguin un
canal d’arribada molt més ample, molt més fàcil i estalviant
molts recursos, perquè l’Institut Ramon Llull no té una gran
infraestructura en aquesta comunitat.

I per una altra banda, hi ha una qüestió en què jo voldria
insistir: el món és molt gran i la projecció de la nostra cultura
mentre més energies i més recursos tenguem per projectar-la
millor. Sempre he dit que de vegades quan es diu que no
s’inverteix prou, dir que la inversió en cultura és molt més
ample del que realment es diu; quan es deia que Balears sortia
a 14 euros per habitant, sempre he dit que no és cert, perquè hi
ha tots els doblers que inverteix el ministeri, la Direcció General
de Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Ramon Llull, cada
un dels consells, els ajuntaments, mai no és prou la inversió en
cultura.

De totes maneres, vostè em demana com ens coordinam;
doncs, precisament, abans que es creàs, en el període previ de
creació de l’Institut Ramon Llull, el dia 7 de novembre ja a
l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat es
reuniren els representants de la direcció de l’Institut Ramon
Llull, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de la Direcció General de
Política Lingüística, de la Direcció General de Cultura i de la
Conselleria de Presidència per coordinar les actuacions entre el
Consorci Ramon Llull i les institucions i entitats de
l’administració de la comunitat autònoma i dels ens que en
depenen. En aquesta primera reunió es varen analitzar les
respectives convocatòries d’ajuts i la delimitació dels àmbits
d’actuació que fa palès que les actuacions de cada un dels
organismes no es duplicaven.
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Això es va fer prèviament a la refundació del Ramon Llull,
és a dir, s’estableix un protocol de coordinació i de
colAlaboració; jo mateixa m’he reunit tant amb el director de
l’Institut d’Estudis Baleàrics com amb la directora del Ramon
Llull per mantenir contactes, a partir d’aquest contacte inicial,
per establir els nostres àmbits d’actuació. El Ramon Llull té un
component també molt important relacionat amb el món
universitari que el fa diferent de les activitats que puguin fer
tant la Direcció General de Cultura com l’Institut d’Estudis
Baleàrics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Gornés, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Consellera, vostè entendrà que nosaltres estiguem
expectants davant aquesta situació que s’ha plantejat amb la
incorporació del Govern balear a l’Institut Ramon Llull, perquè
jo esper que no tengui els problemes que va tenir l’anterior
conseller, el Sr. Fiol, amb aquesta institució, amb les
deslleialtats que es van produir i que, efectivament, van motivar
que el Govern de les Illes Balears decidís sortir-ne i potenciar,
d’una manera crec jo que amb molt de sentit comú i molt
raonable, potenciar, com dic, l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Jo entenc que els problemes de coordinació que pot suposar
tenir tantes institucions que fan o que pretenen fer el mateix són
grans i que necessiten molt temps; són grans perquè són
institucions amb la seva independència, són institucions
governades en alguns casos per diferents partits polítics, en el
cas de l’Institut d’Estudis Baleàrics conduïda per UM, en el cas
del Ramon Llull conduït per una altra comunitat autònoma, la
mateixa directora, o sotsdirectora, millor dit, o directora adjunta
de l’Institut Ramon Llull, reconeix que “Bargalló está por
encima de mí, pero el espíritu es que en las islas funcionemos
con autonomía”, doncs bé, tot açò ens fa pensar que es
reprodueixen de qualque manera clixés, errors del passat, i que
no se n’ha après d’aquests errors.

I hem d’afegir un altre component aquí sobre el qual vostè
hauria de fer també algun comentari; he parlat de totes aquestes
institucions, però els principals productors de cultura també són
els consells insulars, quatre consells insulars a afegir a totes
aquestes institucions, amb la qual cosa l’esforç de coordinació
a tots els nivells ha de ser absolutament transversal per tal que
els consells, com a productors, com a generadors i com a gestors
directes de les competències de cultura, doncs evidentment
puguin veure representada aquesta producció i aquesta activitat
amb els canals de comunicació que hi ha establerts.

Nosaltres, no és cap secret, sempre hem defensat el
protagonisme que li correspon a l’Institut d’Estudis Baleàrics,
ho vam demostrar, crec, amb escreix a l’anterior legislatura
augmentant considerablement el pressupost, dotant de mitjans
aquesta institució, i de qualque manera, tal vegada és una
percepció equivocada, però ens dóna la impressió que l’activitat
de l’Institut d’Estudis Baleàrics ha com a donat una passa enrera
o s’ha com a congelat, i he dit que tal vegada és una percepció
errònia nostra, però de qualque manera tal vegada necessitarem
un poc de perspectiva en el temps per veure si les activitats de
l’Institut d’Estudis Baleàrics en comparació amb les del Ramon
Llull i en comparació, sobretot, amb les de l’anterior legislatura,
ens donen qualque senyal que ens indiqui aquest plantejament
que li acab d’exposar.

Però, Sra. Consellera, tornant un poc a l’origen de la
pregunta i a la superposició; jo, de la documentació que he
pogut obtenir sí que se’n donen casos de ben clars, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, l’Institut Ramon Llull, el COFUC i la
pròpia Direcció General de Cultura, per exemple, plantegen
programes de foment de la lectura, tots quatre; clar, de qualque
manera, aparentment, hi ha una dispersió d’esforços aquí entre
les diferents institucions, quan el que pertocaria hauria estat una
única direcció, una única directriu, un únic programa per tal
d’assolir realment els objectius que aquest Pla de foment de la
lectura vulgui aconseguir. Tampoc no és un exemple de
coordinació, en el programa d’enguany, que es vulgui tornar a
publicar o a reeditar, Bearn, quan el propi Institut d’Estudis
Baleàrics ja ho va fer, sembla ser, el 2006. És lògic que es
produeixen aquest tipus de superposicions? Jo entenc que
l’Institut Ramon Llull que vostès en formen part, però de
qualque manera, els esforços de coordinació -i és el que li
demanam nosaltres a vostè- per tal de fer rendibles al màxim els
esforços que les administracions puguin dirigir cap a totes les
qüestions de cultura que, com vostè sap, els doblers són sempre
escassos per les grans necessitats que hi ha, doncs açò ens
obliga a fer rendibles al màxim tots els esforços que les
diferents administracions i els diferents organismes competents,
en aquest cas tots els que jo li he dit, des dels consells insulars
fins al propi Govern balear, de qualque manera duguin una
acció coordinada, perquè si no, almanco crec jo, la imatge que
donam a projectar a fora pot resultar dispersa, poc efectiva i no
acomplir els objectius que realment tots volem per a les nostres
illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera, té la paraula, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, coincideix plenament
amb vostè, amb les seves afirmacions darreres que el que hem
de fer és fer rendibles tots els recursos, coordinar-nos i fer la
projecció de la nostra cultura més àmplia que puguem. En
aquest sentit jo vull destacar una qüestió i és que la
infraestructura, el suport que té l’Institut Ramon Llull, la base
d’actuacions que té la seva extensió i radicació per tot el món,
ens permet una infraestructura d’actuació que no podem



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 30 / 2 d'abril del 2009 411

 

permetre deixar-la de banda. Amb la qual cosa, la projecció
exterior a nivell internacional, evidentment de la mà del Ramon
Llull, serà molt més efectiva i molt més potent.

És cert que l’Institut d’Estudis Baleàrics fa qualque actuació
a l’exterior, però són actuacions puntuals de distint caràcter,
però no amb la capacitat de mobilització que pot tenir el Ramon
Llull.

De totes maneres, amb la seva sortida a l’any 2004 fins que
varen sortir el 2004 existia el Ramon Llull i existia l’Institut
d’Estudis Baleàrics i en aquella època no varen parlar de
superposicions ni de duplicitats, és ara, amb la refundació del
Ramon Llull que resulta que sorgeix el problema. Jo crec que té
claríssim que el Ramon Llull té una difusió estrictament
exterior, internacional, mentre que tant l’Institut d’Estudis
Baleàrics com la Direcció General de Cultura canalitzen, també
a l’exterior, però canalitzen més els seus esforços entre illes i
evidentment nosaltres també entre d’altres comunitats de l’Estat
d’Espanya.

Per una altra banda, no sé quin problema hi pot haver que els
consells insulars també gestionin la cultura. Evidentment, cada
una de les illes la seva gestió cultural la du a terme cada un dels
consells i de vegades és necessari recordar-ho, perquè moltes
vegades ens comenten que si no es fa això a la conselleria, i són
competències estrictament del consell, són competències
transferides en matèria de cultura als consells. El que passa és
que també ha quedat el romanent de quan els consells no tenien
totes les competències en cultura o quasi totes les competències
de cultura, i es demanen també per partida doble al Govern.
Aquí és on hi ha el problema en la política de subvencions i
d’ajudes. 

Jo hi estic totalment d’acord, perquè el que ha dominat fins
ara és anar d’una institució a una altra per demanar ajudes que
no estan coordinades. Ara bé, nosaltres sí que estam intentant la
coordinació, i per exemple vostè em parlava del foment de la
lectura; idò li he de dir que al Pla integral de foment de la
lectura estan incloses -que ho vàrem presentar l’any passat-
totes les activitats que programa i dissenya l’Institut d’Estudis
Baleàrics juntament amb la Direcció General de Cultura, estan
incloses aquestes actuacions i són fruit, perquè són campanyes
diferents dins la gran macrocampanya o el Pla general de
foment de la lectura, que és un pla integral, s’inclouen moltes
accions algunes de les quals du a terme l’Institut d’Estudis
Baleàrics.

I bé, quant a les seves preocupacions per l’Institut Ramon
Llull, jo crec que l’experiència sempre serveix, de l’experiència
s’aprèn i, evidentment, els plantejaments són molt clars, els
àmbits d’actuació, el fet que hi hagi una codirectora o una
sotsdirectora aquí a les Illes, un programa en el qual ja no són
per nombre d’habitants les actuacions que es dissenyen
conjuntament, sinó que aquestes actuacions no van per nombre
d’habitants sinó simplement pels projectes que es presentin. De
fet ja prèviament hi havia moltes actuacions que tenien a veure
amb les Illes abans d’ingressar, i que ja estaven dissenyades
prèviament abans que nosaltres ingressàssim en el Ramon Llull.
Per això jo crec que la voluntat de coordinació existeix, que la
unió de forces és el millor per a un plantejament cultural potent,
i perquè la projecció de les nostres illes s’ampliï, i jo crec que

en aquest sentit el paraigua del Ramon Llull ens servirà
moltíssim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1484/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de cultura als consells
insulars.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 1484/09, sobre
transferència de cultura als consells insulars. Intervé el diputat
del Grup Parlamentari Popular Sr. Simó Gornés. Sr. Gornés té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta, la seva formulació és
si té previst el Govern de les Illes Balears dur a terme alguna
transferència en matèria de cultura cap als consells insulars al
llarg d’aquesta legislatura.

Com tots els diputats i les diputades sabran, les
transferències en matèria de promoció sociocultural, de
patrimoni històric, de dipòsit de llibres, d’esports i altres van
tenir efecte cap als consells insulars a finals del 1994. Des de
llavors, és cert, ha plogut moltíssim i els consells s’han anat
consolidant en la gestió d’aquestes competències. 

Aquesta pregunta també té evidentment un fil de connexió
amb les anteriors; tornam parlar d’iniciatives culturals, de
programes que en alguna ocasió poden tenir també aquesta
superposició amb programes desenvolupats per altres
institucions, per altres administracions. Jo el que volia saber,
Sra. Consellera, és si vostès com a Govern, primer, s’han
plantejat si les transferències en matèria de cultura han finalitzat
o finalitzaran, millor dit, amb la transferència dels museus, les
biblioteques i els arxius gestionats per la comunitat autònoma
i titularitat de l’Estat, i d’altres que siguin directament ja siguin
titulars o gestionats pel Govern balear, o si hi pot haver altres
programes, altres matèries, altres competències que el Govern
balear es plantegi dins l’àmbit de la cultura transferir finalment
als consells insulars.

Ho dic perquè, clar, quan un repassa un poc la memòria de
la Direcció General de Cultura, els pressupostos que es
manegen de poc més de 13.500.000 euros, almanco per a l’any
2009, idò bé, clar, són quanties substancioses que abasten
diferents programes, un d’ells ja l’ha dit vostè, i jo, el Pla de
foment de la lectura, el Pla de centres culturals de titularitat
estatal, el Consorci del cinema i de l’audiovisual de les Illes
Balears..., és a dir, aquest augment que vostès expliquen a la
seva memòria del 44% de pressupost respecte de l’anterior
exercici suposa que donen més contingut a la competència que
en teoria és dels consells insulars. Jo volia saber si aquest
augment de contingut afecta realment a promoció i difusió
exterior de la nostra cultura o a programes que afecten a les
quatre illes, o si podem parlar potser d’altres programes i
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matèries que potser podrien ser gestionats també pels consells
insulars. 

Per tant, finalitzen o finalitzaran els traspassos de les
competències en matèria de cultura quan s’hagi cedit la gestió
de museus, arxius i biblioteques als consells?, o podem pensar,
es pot plantejar algun altre tipus d’escenari? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Li contesta la consellera d’Educació i
Cultura, Sra. Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, la veritat és que en
aquests moments el que ens hem plantejat és tot el tema relatiu
a les transferències dels arxius, els museus i les biblioteques de
titularitat estatal i que en certa mesura té a veure amb la
pregunta que després em farà sobre el Museu de Menorca.

El Govern en matèria de cultura té unes funcions molt
clares, que són la coordinació, la projecció exterior i entre illes,
fonamentalment. De fet la major part de les actuacions a nivell
de teatre, de pintura o d’exposicions..., sobretot de teatre,
música i arts plàstiques, tenen a veure amb l’intercanvi entre
illes; també la potenciació de joves que puguin estar en
residència i aprendre en una altra illa, tenir una formació, fer
intercanvis d’aquest tipus. L’increment de pressupost és un
increment degut al greu problema que tenen els centres que de
moment hem de gestionar nosaltres, que de moment, dic, he de
gestionar nosaltres, i que necessiten personal; hi ha una partida
del Pla de centres que és precisament per a personal, però per a
personal per a un any perquè en aquests moments és molt difícil
crear nous llocs de treball o noves places a capítol 1, però tant
la Biblioteca de Palma, que té una empresa..., 25 dels seus
treballadors són d’una empresa, no estan funcionaritzats, més la
necessitat que tenim de cobrir certes places mínimes també per
obrir el museu d’Eivissa, determinen la necessitat d’incrementar
el pressupost. Aquí hi ha un capítol molt important que se’n va
en capítol 1, que és el personal i que és absolutament insuficient
i que per això hem fet aquesta partida, perquè és una partida
anual, la qual cosa no acaba de resoldre el problema, i aquest és
un problema que tendrem quan parlem de transferències. És el
Pla de centres culturals.

I quant al consorci, precisament el consorci, quan es creï,
que esper que sigui el més aviat possible, el que planteja és la
unió d’iniciatives diferents de distintes institucions, en aquests
moments IB3, Televisió de Mallorca, l’Ajuntament de Palma,
el Consell d’Eivissa, el Consell de Formentera, els consells de
Mallorca i Menorca estan esperant una altra dotació
pressupostària per al pròxim any..., i bé, una sèrie d’organismes
més, (...), la universitat... El que es pretén és potenciar aquest
sector, que és el sector del cinema i l’audiovisual, i és una de les
accions que hem iniciat perquè trobàvem que estava molt mal
temperada culturalment i fins i tot considerada fora del
panorama cultural. En aquest sentit totes les comunitats, el
mateix ministeri de Cultura, volen potenciar el que avui
s’anomenen indústries culturals, que per una banda és cultura i
per una altra potencia la nostra economia i la nostra indústria.

Per això li vull dir que no és que vulguem donar més
contingut a la Direcció General de Cultura perquè tengui noves
atribucions, sinó que el que volem és posar les coses a lloc, en
el terreny del cinema i de l’audiovisual, com ja li he dit, i quant
a la resta d’inversions es refereixen a personal. Crec que la
transferència als consells s’ha d’enllestir ja quant a museus,
arxius i biblioteques que es consideri que han de ser de
titularitat autonòmica i, quan siguin de titularitat autonòmica,
passar-los i transferir-los a aquells consells que ho creguin
necessari, i de moment tenim la demanda del Consell de
Menorca. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi no havia pensat fer ús
del torn de contrarèplica, però sí que ho he de fer arrel de les
darreres paraules de la consellera.

Fa molta estona que es parla de transferències d’aquests
centres; hi ha acords, si no ho record malament, des de l’any...,
el mateix any en què es van transferir les competències en
matèria de cultura, l’any 94. Totes les corporacions del consell
insular, tots els governs, siguin d’un color o de l’altre, han parlat
i han treballat d’alguna manera més o manco intensa en aquest
procés de transferències, però..., almanco som jo que no he
sentit, però és la primera vegada que sent que s’hagi de
transferir la titularitat d’aquests centres per procedir a la
transferència de la gestió, almanco per a mi és un capítol nou
que no havia sentit mai, perquè sempre tots els acords
parlamentaris, i especialment el darrer, que ve de la mà del
Partit Socialista Obrer Espanyol, que es va aprovar en aquesta
cambra durant aquest...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Maig.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, no sé quan, el maig, sí, idò de qualque manera no
s’esmenta el traspàs de la titularitat dels edificis, dels immobles,
sinó que sempre s’havia parlat del traspàs de la gestió. 
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Bé, vostè ho ha dit. Idò veurem..., no té perquè perjudicar ni
endarrerir tot el procediment de transferència però, bé, almanco
que quedi dit que és introduir un concepte nou del qual no
s’havia parlat fins ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sr. Gornés? Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies, presidenta. No, Sr. Gornés, potser jo ho he
introduït en una errada. El que s’està plantejant en aquests
moments a nivell de Ministeri de Cultura és un reial decret pel
qual es crea la red de museos de España y se aprueba el
régimen jurídico aplicable a los museos de titularidad y
gestión estatal. Això és un avantprojecte que s’està discutint des
del setembre, octubre, que varen començar, que s’han fet
distintes esmenes, i el que es planteja és un panorama nou, el
que es planteja és la possibilitat que uns museus passin a
titularitat autonòmica, aquells que juntament d’acord entre la
comunitat autònoma..., la comunitat autònoma i el Ministeri de
Cultura arribin a un acord, poden passar a titularitat autonòmica,
la qual cosa ja ens permet un panorama diferent, perquè les
transferències als consells serien molt més ràpides i molt més
fàcils que per les vies que teníem ara.

També preveu la possibilitat que alguns d’aquests museus
passin a formar part de la xarxa de tot l’Estat, de la xarxa
nacional de museus, però uns museus específics, aquells museus
que per la seva singularitat, vull dir que distingeix entre museus
significatius a nivell autonòmic i museus significatius fins i tot
a nivell universal, que aporten una singularitat. I en aquest sentit
estam fent feina, estam treballant, una de les possibilitats era
que el museu púnic del Puig dels Molins pogués passar a
aquesta xarxa per ser molt específic i molt significatiu, i els
altres passar a titularitat autonòmica.

De totes maneres sí que s’està fent feina respecte als
museus, els arxius i les biblioteques. Tenim tot un calendari de
reunions, d’esborranys, vull dir que estam fent feina en aquest
sentit, i jo no sé si tenc molt de temps, però, bé, el que li puc
enumerar: la Conselleria d’Educació i Cultura, amb la
Conselleria de Presidència, el Consell Insular de Menorca i el
Govern -i això ja entra una mica en la pròxima pregunta- sí que
han mantingut reunions per la transferència perquè hi havia
aquesta demanda, aquella proposició no de llei que es va
presentar crec que el maig de l’any passat. També hi ha un
esborrany, un document intern de principis de juny de l’assessor
jurídic de la conselleria, un esborrany de llei del Parlament
relativa al traspàs de competències. Després vàrem plantejar el
tema quan el ministre de Cultura va ser aquí el mes d’agost; el
20 d’octubre del 2008 el director general va enviar informació
relativa a personal, pressupost, activitat referent al centre de
Menorca -i m’estic avançant a la pròxima pregunta-, però vull
dir que en aquest sentit la feina s’havia iniciat en el cas de
Menorca, perquè era el que havia reclamat, però sí que hi ha
tota una feina per possibilitar aquestes transferències.

Altres transferències. En queden poques, perquè és evident
que la Direcció General de Cultura té les competències de
coordinar totes aquestes fires i festivals en què participa, el
Consorci d’audiovisuals que és interterritorial, els programes
d’artistes en residència, els projectes per a joves creadors i el
Pla de foment de la lectura, que és un pla general; també en
forma part el Pla de biblioteques escolars, on s’ajunta educació
i cultura. 

En aquest sentit és el que li puc dir, vull dir que amb el
temps es pot avançar. En altres jo crec que ara el tema estaria a
aclarir la situació dels museus, els arxius i les biblioteques de
titularitat estatal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1485/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència del Museu de Menorca al
Consell Insular de Menorca.

Passam ara a la pregunta 1485/09, sobre transferència del
Museu de Menorca al Consell Insular de Menorca. Intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Gornés. Sr. Gornés té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és en quina situació es
troben les gestions per transferir el Museu de Menorca al
Consell Insular de Menorca i, bé, és cert que vostè me l’ha
resposta en part a l’anterior pregunta; no em sap cap greu, no.
Era més que res perquè nosaltres estàvem interessats a saber la
situació purament administrativa, la situació administrativa, per
tal que ens pogués explicar vostè, si pot, quin és el calendari que
tenen previst, perquè, bé, almanco el Museu de Menorca sí que
ha estat una institució llargament demanada, supòs que no
només pel Consell Insular de Menorca sinó també pels altres
consells insulars, perquè els museus formen una part molt
important per acabar d’arrodonir la gestió i l’exercici de la
competència en matèria de patrimoni històric per part
d’aquestes institucions.

Bàsicament era açò. Ja m’ha contestat vostè en part però, bé,
li reiter la pregunta en aquest sentit, tot i que torn a insistir que
ha introduït un nou concepte dins aquest procés de
transferències com pugui ser el de la transferència de la
titularitat, i entenc perfectament que el ministeri hagi fet aquest
plantejament doble en el sentit de museus d’àmbit purament
estatal pel seu contingut, per la seva transcendència, i d’altres
que siguin purament autonòmics. Està clar que aquesta distinció
s’ha de fer, no es pot transferir absolutament tot a les diferents
comunitats autònomes; ja veurem com s’acaba de concretar,
però almanco per al cas de les Illes Balears i per al cas concret
de Menorca sí que ens agradaria saber quina és la previsió de
calendari perquè almanco els ciutadans en puguin tenir
complerta notícia.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera té la paraula quan
vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Perdoni, Sra. Presidenta, que sempre em llanç a parlar abans
d’hora. Gràcies.

Sr. Gornés, doncs el calendari previst és efectivament, el que
contava jo ara era el que havíem fet fins ara. Hi ha també una
comissió de la Conselleria de Presidència que és la que fa les
negociacions amb el Ministeri d’Administracions Públiques
justament per a tot el tema de les transferències en general,
transferència de justícia, però també inclouen en els seus temes
de negociació les transferències de museus, arxius i
biblioteques. Vull dir que està inserit, per una banda, en una
tramitació més ample que du la Conselleria de Presidència i per
una altra banda està en una tramitació més concreta que du la
nostra conselleria, la Conselleria d’Educació i Cultura, amb el
Ministeri de Cultura.

Justament l’esforç en aquest tema, en aquest esborrany, en
les distintes variacions que ja ha sofert l’esborrany de reial
decret, ha fet que l’atenció es prioritzàs en aquesta actuació
perquè du darrera tota una reflexió, a la qual també vaig fer
esment, és com es transferiran a les comunitats autònomes
aquests museus, amb quines condicions; perquè dur unes
transferències mal dotades potser que després als consells
tampoc no els interessi. Vull dir que crec que aquí hi ha un tema
econòmic i d’anàlisi en el qual és important veure com es
transfereixen els museus.

Igual que jo pens això respecte de la transferència
autonòmica, m’imagín que els consells insulars també ho tenen
en compte.

Precisament el que ens anirà molt bé per poder seguir per la
nostra part unes transferències ajustades i per part dels consells
igualment, crec que s’està acabant una avaluació total, amb
distints procediments, de la situació d’aquestes instalAlacions,
per preveure tot el que fa falta. Hem de pensar que si es
transfereix la gestió a la comunitat, no la gestió sinó la titularitat
a la comunitat autònoma, la comunitat autònoma serà la
responsable del que ara fa el ministeri, que són, ara que hem
aconseguit diverses intervencions, que són les obres, la
climatització, distintes intervencions de manteniment i de
recuperació de posada al dia d’aquests centres. Evidentment, a
mi el que m’agradaria és que aquesta transferència es fes amb
la millor de les condicions, igual que m’imagín que el consell
voldrà la transferència dels centres en bones condicions.

I queda el problema del personal, que fins ara era la nostra
competència, que passaria a ser una competència dels consells
insulars, i això també seria un capítol.

Vull dir que estam estudiant totes aquestes passes, però que
són passes que requereixen fins i tot una bona anàlisi econòmica
del que suposa, perquè una qüestió és la voluntat i la intenció i
una altra cosa tota la realitat de la memòria econòmica, que jo
crec que tota aquesta qüestió ha de dur endavant.

En això fem feina. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Gornés. Per
tant, no hi hauria contrarèplica.

I una vegada arribats a aquest punt, agraïm la presència de
la Sra. Galmés, consellera d’Educació i Cultura i dels seus
acompanyants, i passaríem al segon punt i darrer de l’ordre del
dia d’avui.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2544/09, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transposició de la
Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs.

Aquest segon punt correspon a la Proposició no de llei RGE
núm. 2544/09, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre
transposició de la Directiva 2007/23/CEE i suport als correfocs.

Per defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari Mixt
l’Hble. Diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei en el seu plantejament és
relativament simple, la Unió Europea va aprovar la Directiva
2007/23 de la Comunitat Europea, que ve a establir unes
limitacions en la utilització de materials pirotècnics i que,
segons com, podria arribar a significar la impossibilitat de
celebrar els tradicionals correfocs i altres festes populars en que
s’utilitza el foc, els coets, les espires, etcètera.

En el cas de l’Estat espanyol? Bé, en el cas dels estats, tenen
fins dia 10 de gener del 2010 per dur a terme la corresponent
transposició en el dret intern d’aquesta normativa europea i
d’aquesta directiva. És evident que els correfocs i les festes
populars en què els focs, els coets, les espires tenen una
presència important forma part de la nostra tradició, cada
vegada han cobrat un protagonisme major, perquè evidentment
aquest element dóna més espectacularitat a la festa i per tant
també s’ha incorporat, per exemple en el cas dels dimonis, un
element festiu i una icona tradicional molt arrelada a les Illes
Balears i molt arrelada, molt concretament, a Mallorca.

Per tant, aquesta directiva, amb una determinada
interpretació, podria ser un míssil a la línia de flotació a una de
les nostres tradicions. Entenem que molt sovint a les institucions
europees es dicten normatives que realment no tenen en compte
les especificitats i les singularitats dels diversos pobles que
componen la Unió Europea. Des d’aquest punt de vista i amb la
intenció de fer front a aquesta situació, el que proposam, des
d’Unió Mallorquina, en aquesta proposició no de llei és, primer
de tot, que a la transposició al dret intern tant el Govern de les
Illes Balears com el Govern de l’Estat tenguin en compte la
nostra singularitat i la nostra especificitat i per tant suavitzin el
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possible impacte d’aquesta normativa europea en la tradició
balear que he explicat. I en segon lloc, que si no hi ha una altra
línia d’actuació per evitar els efectes d’aquesta directiva
europea, s’insti els consells insulars, com a administració
competent, a estudiar la declaració de béns d’interès cultural i
patrimoni immaterial d’aquestes festes tradicionals per donar-
los viabilitat i continuïtat en el temps i per tant per evitar que no
es puguin celebrar com a conseqüència d’aquesta directiva
europea.

En definitiva, el que intentam és que aquesta tradició tan
arrelada, i ja dic que ha augmentat la utilització de l’ús del focs,
dels coets i de les espires, no es vegi afectada per aquesta
normativa europea.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup per anunciar el
vot favorable a aquesta proposició no de llei, subscrivim els
arguments que ha exposat el Sr. Melià. Jo crec que avui és
indiscutible que la pirotècnia és patrimoni popular a les Illes
Balears, ho és a Catalunya, al País Valencià, ho és a Sardenya,
Sicília, a Còrsega, i ho és, jo diria, a tota la mediterrània
europea, sobretot a les àrees d’influència de Nàpols i de
València on hi ha realment els dos grans pols, tant de fabricació
com d’ús de tots aquests materials.

Per tant, aquesta directiva, que posaria en perill tradicions
amb més de 800 anys d’història, des del segle XIV, clarament
documentades totes centenars de grups de dimonis, no tots ells
evidentment tan antics, però sí que tenen ja molts grups de
dimonis, de bèsties de foc, de colles infantils, de tradicions de
molts milers d’actes de foc anuals, i que a Mallorca i a les Illes
Balears, sobretot a Mallorca, en aquest cas, s’han anat
intensificant en els darrers anys on aquesta tradició del foc ha
arribat a aquest punt també dels dimonis i dels correfocs.

La veritat és que la directiva dóna un marge de maniobra a
la transposició i especialment pel que fa a l’excepció cultural i
per tant del que es tracta és, precisament, de regular-la. Els
punts que posa en perill és especialment la desaparició de les
colles infantils, com se sap, perquè regula que fins als 12 anys
hi ha moltíssimes restriccions per fer servir el material
pirotècnic; que el públic no pot participar activament en el
correfoc, pensin que les separacions, es parla, en el cas de
carretons a 8 metres i a 15 metres dels sortidors de foc, quan en
aquests moments precisament hi ha una proximitat immediata
pràcticament en aquestes festes. Fa desaparèixer, per tant,
moltes mostres culturals que tenen una gran tradició i on també
el simbolisme del foc està plenament integrat dins la festa, i més
ara, fins i tot, crec que lligat a la figura del dimoni.

Per aquest sentit, crec que és positiu que la mateixa directiva
sigui repensada, des del nostre grup hem demanat també, des
del Grup Parlamentari d’ALF, on hi ha Els Verds i una sèrie de
partits nacionalistes d’arreu d’Europa, que s’ha demanat una
reconsideració tenint en compte l’excepcionalitat cultural, que
sigui la pròpia directiva la que ho prevegi amb més claredat,
però en qualsevol és evident que el punt clau avui està a la
transposició que hagi de fer l’Estat espanyol.

Des del primer moment hi va haver interès en dur a terme
una negociació, en aquest cas el Consell de Mallorca, com a
l’entitat cultural de referència i més afectada, perquè a Menorca
i a Eivissa per ventura hi ha menys impacte d’aquest fet, però
també que estan lligades les colles amb federacions catalanes,
que també la Generalitat té una negociació directa amb el
ministeri, doncs, com dic, el Consell de Mallorca va posar una
comissió de seguiment amb les distintes colles de dimonis per
elaborar una posició conjunta, es va elaborar i hi ha una
negociació ara amb el ministeri tant des de la Direcció General
d’Indústria del Govern de les Illes Balears com des de la
mateixa Conselleria de Cultura i especialment des del Consell
de Mallorca que d’alguna manera ha coordinat aquesta comissió
de seguiment.

Sembla que la intenció del Govern de l’Estat és de ser
respectuós amb aquestes tradicions i de no posar en perill les
festes lligades al foc, creim que això és positiu, però la veritat
és que s’està enredant la transposició d’aquesta directiva, i avui
mateix, evidentment, encara hi ha aquesta prevenció que no
surti publicat en el butlletí amb claredat l’excepció.

Amb més motiu perquè, probablement, i aquesta és la línia
de treball que es té, que més enllà de les mesures de seguretat
que posi, a través de les seves competències, l’Estat, la precisió,
la concreció de quines siguin les festes culturals que quedin
excloses o amb requisits especials, per motiu de la tradició i de
la cultura, qui les haurà de marcar evidentment serà l’autoritat
cultural. Per tant, han de ser en el cas nostre els consells, en el
cas de cada autonomia, doncs, l’autoritat pertinent, i per tant cal
un temps perquè sigui després el ple, perquè siguin els
organismes que l’hagin d’estudiar i declarar que ho facin també
en el paraigües que estableixi la normativa de l’Estat. Per tant,
és ja urgent que això es produeixi i pareix que s’apunta que
abans de l’estiu el tema quedi com a mínim si no resolt ben
enfocat.

En aquesta intenció jo crec que hi contribueix i hi ajuda que
el Parlament de les Illes Balears hagi expressat la seva
preocupació i la seva voluntat que la transposició de la directiva
no posi en perill aquesta tradició, per tant estam completament
d’acord amb el punt primer.

I respecte del punt segon, de la declaració de BIC, crec que
hi ha un element, un renou dins l’exposició de motius quan
apunta que l’única manera de salvar la festa sigui la declaració,
que supòs que és un element, és una redacció de l’exposició de
motius, però que ha quedat clar amb l’exposició que ha fet el Sr.
Melià, i que jo compartesc íntegrament, que és una manera més
de protegir la festa. En realitat la directiva permet que sigui una
simple declaració de l’interès cultural que tenguin aquelles
activitats lligades al foc i que, per tant, no requereix la
formalitat d’una declaració de bé d’interès cultural.
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En qualsevol cas, el punt segon el que demana és que els
consells l’estudiïn, constatant la importància d’aquestes festes,
a nosaltres ens sembla positiu que es faci aquesta avaluació, per
tant també li donarem suport. Tot i que, insistesc, ni és l’única
manera, ni tan sols hi queda lligat, avui hi ha dues declaracions
a Mallorca de festa immaterial, és la SibilAla i el 31 de
desembre; es va intentar també la Romeria de Sant Bernat, com
alguns recordaran, i es va trobar que no hi havia els elements
suficients com perquè fos declarada bé d’interès cultural.

A nosaltres ens sembla perfecte que el patrimoni etnològic
vagi adoptant aquestes fórmules de protecció que permet la Llei
de patrimoni, però per ventura la fórmula és el BIC, per ventura
és una altra, l’important, i jo crec que és el fons de la proposició
que avui se’ns sotmet a votació, és que es preservin les festes i
que no quedin afectades per aquesta directiva, sempre
evidentment amb les normes de seguretat, que això tots ho
compartim, que han de respectar-se i que han de garantir la
integritat i la seguretat tant dels que hi participen com de tots els
espectadors. Per tant, són conciliables aquests dos béns, el
cultural i el de la seguretat, i dins aquesta intelAligència nosaltres
votarem a favor de la proposició i saludam la seva presentació
en aquest Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, intervé la Sra. Morillas per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Socialista comparte el sentido de esta
proposición no de ley presentada por el Sr. Melià, por lo tanto
dará su apoyo a la proposición no de ley.

La transposición de la directiva europea sobre la puesta en
el mercado de artículos pirotécnicos ha creado una gran
preocupación en algunos estados miembros, sobre todo en
España y en algunas comunidades de España, por la gran
tradición que existe de las fiestas populares y culturales en
relación a la utilización de fuegos artificiales y artículos de
pirotecnia en dichas festividades. Todo esto refuerza el hecho de
que la directiva tenga que ser transpuesta por el Estado
miembro, hecho importante ya que cada estado conoce su
cultura y sus fiestas populares.

Hay que tener también en cuenta que las competencias de
cultura están totalmente transferidas a las comunidades
autonómicas, al igual que las competencias en formación, por
lo tanto la transposición tiene que tener presentes las
competencias de las comunidades y regular para que éstas
resuelvan de manera coordinada con las competencias que tiene
el Estado.

En cuanto a la fabricación y venta y manipulación de fuegos
artificiales en los estados miembros, tendrán que adaptar su
normativa en materia de seguridad y formación. También la
fabricación y comercialización tendrá que estar adecuada; esto
quiere decir que todo el material pirotécnico que se comercialice
tiene que tener el sello de calidad de la Unión Europea. De esta
manera se garantiza que cumple las normas de seguridad
establecidas para dicho material.

En cuanto al límite de edad, cosa que preocupa, por lo que
ha dicho el señor diputado del BLOC, por las colles infantiles
que hay de diablos, la normativa incluye la posibilidad de que
los estados miembros reduzcan los límites de edad siempre que
los menores tengan la formación específica para hacer uso de
cohetes, espirales y fuegos artificiales. Actualmente se está
elaborando un decreto, por el Ministeri de Industria del
Gobierno de España, para adaptar nuestro ordenamiento jurídico
a los requisitos de la directiva, pero sin menoscabo alguno de un
patrimonio cultural. Esta elaboración será consensuada con las
comunidades autonómicas, entidades locales y por supuesto de
las principales asociaciones del sector.

También en esta línea, un Comité de trabajo europeo de
normalización, que está dedeterminando los requisitos
esenciales de seguridad que debía de tener este tipo de artículos.
En él se están teniendo en cuenta las aportaciones de las
principales asociaciones del sector a través de AENOR.

En relación al primer punto de la proposición no de ley,
presentada por el Sr. Melià, la transposición al derecho interno
de los países, los y las socialistas desde sus lugares de
responsabilidad están velando para que la futura norma interna
española se haga con la máxima eficacia, manteniendo el
espíritu de colaboración entre todos los actores implicados para
así poder garantizar la preservación y la promoción de nuestras
tradiciones populares ligadas, en su gran mayoría, con el uso de
cohetes y fuegos artificiales y dado el atractivo turístico que
estas tradiciones tienen, la seguridad, la manipulación y la
comercialización de dichos productos tienen que estar
reguladas.

En relación al segundo punto, las competencias de Cultura
están transferidas a las comunidades autonómicas y por
supuesto estamos completamente de acuerdo en solicitar que los
correfocs y todas las fiestas populares estén declaradas como de
carácter cultural o patrimonio inmaterial, y ligado esto con lo
anterior expuesto el Grupo Parlamentario Socialista da su apoyo
a esta proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Feliu per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. És claríssim que aquesta directiva
limita l’autorització de materials pirotècnics, i certament és un
tema que ens ha de preocupar, però crec que té realment bona
solució. És una directiva que, per una altra banda, també fixa les
edats mínimes i això també ens pot perjudicar a primera vista,
però realment així tal com està redactada aquesta directiva
sembla que seria inviable un correfoc perquè, fins i tot, no es
mantenen les distàncies mínimes de 15 metres entre els dimonis,
ja no en parlem entre el públic, l’edat, hi ha moltes colles que
tenen nins menors de 18 anys i, a més, forma part de la tradició.
Està clar. Crec que la directiva deixa oberta la porta a possibles
excepcions perquè els estats membres puguin regular aquest
determinat (...), ja ho hem comentat tots, i aquí crec que és on
hem d’actuar tots, vull dir, no tant entrar en contra de la
directiva sinó entrar a aferrar-nos a les excepcions.

El que passa és que no es preveu, des del Govern de l’Estat,
que aquesta directiva permeti excloure les restriccions en les
festivitats religioses, festivitats culturals i tradicionals dels
estats membres. Crec que aquí hi entram nosaltres directament.
Davant aquest fet pensam que hem de lluitar, hem de lluitar tots
junts perquè les nostres festes populars, sigui ara el tema del
foc, sigui un altre tema que pugui venir més endavant, no
estiguin en perill de desaparició. Corresponen, ara mateix, al
Congrés dels Diputats adaptar la directiva europea a la realitat
de les nostres festes locals, és clar que és una directiva que
pretén regular l’ús de materials pirotècnics, però és una
normativa genèrica que no tan sols parla d’activitats festives
sinó que també parla d’activitats industrials i de festes
tradicionals. 

Entenc que és important que des del Congrés dels Diputats,
fins i tot des del Ministeri d’Indústria, s’elabori correctament
una transposició a la normativa que possibiliti que això sigui
possible. És tan senzill com això, que el Govern del Sr.
Zapatero es posi les piles que no se les ha posat fins ara, és el
que passa, ho ha comentat, fins i tot, la portaveu del Grup
Socialista, és a dir, correspon a cada estat membre defensar i
entrar dins les excepcions que la directiva planteja amb la qual
cosa és important instar el Congrés dels Diputats que
s’interpreti correctament aquesta normativa i que es transposin
a la direcció espanyola les excepcions que hi ha aquestes festes
s’han de contemplar, i tot això ha de ser abans de gener del
2010.

És una directiva que marca un avanç en la seguretat de les
persones, no hi ha cap dubte, i és una normativa perfectament
compatible amb la garantia de la continuïtat de les festes,
d’aquestes festes que nosaltres tenim, però fa falta, torn a
insistir, que el nostre govern d’Espanya faci les seves feines. És
important insistir que en cas de festivitats religioses, de
festivitats culturals i de festivitats tradicionals dels estats
membres els artificis de pirotècnia fabricats per a l’ús personal,
i ho diu la normativa, no s’han de considerar objectes de
comercialització si l’estat membre, si l’estat membre,
n’autoritza l’ús en el territori i conseqüentment no estan
subjectes a les disposicions de la present normativa, per la qual
cosa no crec que aquí estem en contra que es declari bé d’interès
cultural, però hem de demanar, hem de reclamar des d’aquest
parlament que el Govern de l’Estat, fins i tot el Ministeri
d’Indústria, es posi al capdavant d’aquest tema i defensi les

festes tradicionals i populars del nostre país. Teniu el nostre
suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Melià, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, presidenta. Només per agrair el suport dels altres
grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, podem entendre que s’aprova per
assentiment? Sí.

Molt bé, doncs aquesta Proposició no de llei RGE núm.
2544/09 queda aprovada per assentiment. 

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