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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. No es produeixen
substitucions.

Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 4080, 4081,
4082, 4083, 4084, 4085 i 4875/10.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, acompanyat del Sr. Pere Joan
Martorell i Castelló, director general de Cultura; de la Sra.
Rafaela Sánchez i Benítez, cap de Gabinet, i del Sr. Francesc
Ramis i Oliver, assessor tècnic. 

1) Pregunta RGE núm. 4080/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de les colAleccions del Museu de
Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 4080/10, sobre situació
de les colAleccions del Museu de Menorca, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Simó Gornés i Hachero, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO.

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller. Hem
formulat aquesta sèrie de preguntes per tal d’intentar posar un
poc de llum sobre uns fets que, com vostè sap, doncs varen
sortir a la llum pública arran d’una informació... no, no acabi.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, sí. Si no li sap greu, sí. Intentaré ser breu, el més breu
possible. Les vull formular separadament, sí, sí.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Entenem, per defecte, que les preguntes es formulen de
manera separada mentre el diputat no manifesti que vol ajuntar
preguntes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Molt bé. Doncs deia que hem formulat aquestes preguntes
doncs arran d’unes informacions aparegudes en premsa on es
posava un toc d’atenció, més que d’atenció una alarma total
respecte de la conservació de les colAleccions arqueològiques del
Museu de Menorca. Aquesta informació, en poques paraules,
deia que arran de la manca de l’avaria del sistema d’aire

condicionat que hi havia colAleccions i més concretament peces
senceres que s’estaven degradant, que algunes s’havien perdut,
algunes d’elles fins i tot havien entrat en un procés irreversible.

Nosaltres immediatament vàrem pensar que el més idoni era
solAlicitar al Govern mitjançant una solAlicitud de documentació
que ens fessin arribar aquests informes, o aquest informe
concretament, que posava com dic el punt d’atenció greu sobre
l’estat d’aquestes colAleccions; avui mateix ha arribat al Grup
Parlamentari una còpia del que jo pensava que seria l’informe
que posava -com dic- en evidència aquests errors de
manteniment i de conservació d’aquestes peces, però m’he
trobat amb una espècie d’informe recopilatori on es fa un relat,
millor dit un llistat de les peces que es restauren cada any en el
Museu de Menorca. No és això el que jo demanava. Jo
demanava còpia de tots els informes tècnics que fessin
referència a l’estat de conservació d’aquestes colAleccions,
informe que malauradament a dia d’avui, després de dos mesos
i escaig d’haver-ho solAlicitat, no m’ha arribat.

En aquest breu informe estrictament tècnic que sí que m’ha
arribat a l’apartat de l’any 2010 sí que s’esmenta que el mes de
juliol de 2010 el personal tècnic del Museu de Menorca emet un
informe, entre guions, el primer que es fa, amb relació a l’estat
de conservació de les colAleccions del centre on s’esmenta
també l’estat no del tot satisfactori de les infraestructures,
instalAlacions de les quals ja s’havia anat informant d’ençà de la
reobertura del Museu. És aquest informe al qual es fa esment el
que pot ser d’interès per als membres d’aquesta comissió,
aquest altre que m’ha fet arribar li ho agraesc molt, però bé, a
mi no m’interessa tant saber què és el que restaura cada any el
Museu de Menorca sinó que m’interessa saber l’estat de les
colAleccions i com ha afectat negativament aquesta falta de
manteniment, aquesta falta d’aire condicionat, de temperatura
i humitat idònies per tal de conservar les peces en el Museu.

Per tant, la pregunta era, en quina situació es troben
actualment les colAleccions museològiques allotjades en el
Museu de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Llinàs.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, vostè em treu ara un
informe que jo desconeixia, bé, desconeixia, no desconeixia
perquè les coses que surten de la conselleria les firm jo,
evidentment, cap a l’expedició que fan. Aquí vostè em demana
en quina situació es troben actualment les colAleccions
museogràfiques allotjades en el Museu de Menorca, i jo li
contestaré allò que vostè em demana, després quan som aquí
sortim amb informes, amb altres històries que jo realment si ho
hagués sabut li podria haver preparar, li hauria volgut donar, en
quin dia va sortir, quin problema hi ha hagut i quin no. Ara, si
vostès no em posen exactament què és el que volen que els
contesti jo difícilment, ho vaig dir l’altre dia, no tenc capacitat
per intuir quines són les coses que vostè vol que jo li contesti.
Li contestaré el que jo havia preparat a la pregunta que vostè
havia feta i si em vol tornar a fer una altra li diré, però li
demanaria que fos més explícit. Això ho faré amb aquestes
preguntes i amb les preguntes que em facin a partir d’ara perquè
cada vegada que tenim una pregunta aquesta pregunta es
multiplica en vint-i-quatre o vint-i-cinc, i jo dubt si volen que
respongui o crear una situació per tal que no respongui.

En base a la pregunta concreta que vostè m’havia fet jo no
tenc cap dubte sobre el que li he contestar i li contest. 

En general les colAleccions es troben en bon estat, encara que
s’hagi detectat en certes peces de l’exposició permanent del
Museu que pateixen problemes de sals i d’oxidació. Això és en
general el que li volia contestar a més de afegir-li que el nombre
de les quals constitueixen en tot cas una petitíssima part del fons
del Museu. També s’ha de dir que en aquests moments totes
aquestes peces han estat restaurades o estan en procés de
restauració per tal de garantir la seva conservació. El nombre de
peces afectades sortosament són una petitíssima part, com he
dit, del Museu, però cal actuar amb rapidesa per tal de palAliar
les males condicions ambientals i evitar que el procés s’acceleri
i afecti un nombre major de peces. En aquest sentit actuam.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. Conseller, em deixa, com diuen aquí, astorat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Jo hi he quedat abans.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Astorat, perquè si vostè, en teoria, com a màxim responsable
d’aquesta conselleria hauria de saber, no fa falta massa intuïció,
que en funció de les preguntes que jo li he formulat que no
venim a rallar de si fa bon temps a Menorca. Venim a rallar
d’un fet gravíssim que va passar, que es va posar en evidència
el mes de setembre, Sr. Conseller. Està molt mal assessorat

vostè, realment molt mal assessorat. Si vostè no sap que fins i
tot des del Consell Insular de Menorca critiquen la seva, ara ja
he de dir la seva perquè vostè se’n fa responsable directe: “es la
evidencia que el Govern no hace los deberes. El conseller
menorquín de Cultura, Patrimonio y Educación, Joan Lluís
Torres, declaró ayer que la situación del Museo de Menorca es
la evidencia de que el Govern no hace los deberes y de que
tenemos razón cuando pedimos la gestión del Museo desde el
Consell. El rompecabezas administrativo y competencial
perjudica en la última instancia tanto al personal del Museo
como a las piezas que se encuentran en su interior”.

L’Associació dels Amics del Museu dia..., és que la lletra és
molt petita, dia 26 d’agost de 2010, critica que: “la Asociación
de Amics del Museu de Menorca ha denunciado el retraso en
la ejecución del proyecto de climatización del recinto
museístico ubicado en Mahón, lo que ha provocado el
deterioro irreversible de algunas piezas arqueológicas
conservadas en dicho museo. Nos preocupa -entre cometes-
que no haya la suficiente sensibilidad por parte de los
responsables del Govern balear y del Ministerio de Cultura a
la hora de solucionar este grave problema, asegura el
presidente de l’asociación Mateu Martínez. Mateu Martínez ha
asegurado que varios informes técnicos constatan la existencia
de oscilaciones en la temperatura y humedad de las diferentes
dependencias del Museo de Menorca, lo que ha incidido
negativamente en la conservación de los materiales, tanto los
expuestos en las salas como aquellos que se encuentran
almacenados”.

Sr. Conseller, si vostè no sap açò, jo alAlucín, si vostè no
venia preparat per respondre les preguntes que fan referència a
aquest greu succés, estic alAlucinat, Sr. Conseller. Nosaltres
veníem aquí a intentar posar llum, però de la seva resposta no
sé si interpretar-ho com un menyspreu cap a aquest diputat, cap
a la Cambra, que esper que no que sigui només cap a mi. La
veritat, Sr. Conseller, no ho entenem, no entenem que no se’ns
passi la informació després de més de dos mesos quan és clar
que hi ha diferents informes i que no és aquest paperet que
m’han fet arribar avui. Nosaltres volem els informes que
analitzen la situació del Museu de Menorca respecte de les
errades de conservació, els problemes contra incendis, és a dir,
tot allò que afecta les colAleccions, no que ens venguin aquí a
contar si s’ha restaurat una ceràmica o s’ha restaurat un vidre,
que molt bé, però no és açò.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Hi ha molts de formats, primer de tot, respecte total al
Parlament i a vostè igualment. Per tant, jo mai no he manifestat
cap tipus de cosa que pugui considerar-se com a falta de
respecte a ningú, ni a la institució ni a cap diputat. Per tant, això
que quedi clar, i com que hi duc un any, i com que la raó em
demostra per l’any que fa que hi som, aquestes paraules no les
tendré en compte.
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Segon, perdre temps no en vull perdre ni un. S’han donat
casos que jo he vengut aquí i he demanat per a major
clarificació dels diputats que havien d’intervenir a veure com
volien exactament les intervencions, aquestes intervencions si
són preguntes concretes, que vostè em demana -sis- que podrien
haver estat perfectament fetes conjuntament, analitzades
conjuntament tenint un altre format, vostè elegeix un format i
vostè em diu, en quina situació es troben actualment les
colAleccions del museu albergades en el Museu de Menorca? I
vostè per això vol entendre que jo no me’n tem del que ha dit la
premsa i del que han dit els Amics del Museu. Jo ho sé tot això,
vostè es limita a fer-me unes preguntes d’una manera i jo li
respondré a les preguntes que vostè em fa. Si no, empri un altre
format que és el Parlament o la compareixença.

Si són preguntes vostè -li ho repetesc- limiti’s també a les
preguntes i faci les preguntes concretes, i jo tenc, en pot estar
ben segur, tota la disposició de donar-li tota la informació, ara,
si vostè em ve d’una manera colAlateral demanant unes
preguntes per després fer-ne unes altres, ampliar-les o no sé què,
doncs no estic disposat a jugar a aquest joc. Li ho dic així de
clar. Li ho puc assegurar, i vostè ho sap i tots els que estam aquí
asseguts també, que quan vàrem fer un altre cas a Menorca que
vostè demanava un problema d’incendis que havien produït en
els instituts en coses concretes, jo li vaig respondre a tot allò que
vostè em demanava, era concret i li vaig respondre i no sé si
vàrem perdre el temps o no en aquell moment, però jo li puc
assegurar que li vaig respondre tot el que vostè em va demanar.

Això de perdre temps ho ha dit vostè, no ho dic jo. Si vostè
concretament em diu exactament el que vol jo li respondré, però
si em fa preguntes generals jo no li respondré les preguntes
generals, ho sent molt, concreti. Així de clar. Jo a aquesta
pregunta l’he concretada.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Demanaria empara a la Mesa i al lletrat perquè veig que el
conseller el Reglament de la Cambra no el té massa per mà. Si
els diputats tenen deu minuts, deu minuts per formular les
preguntes se suposa que la pregunta no estarà formulada perquè
duri deu minuts sinó que podem fer la introducció i podem fer
les observacions i els comentaris que facin falta, Sr. Conseller.
Per tant, que la pregunta tengui un format concret no vol dir que
jo no pugui fer referències, observacions o comentaris sobre el
que jo vulgui o el que consideri oportú sobre la pregunta, Sr.
Conseller. Per tant, després vostè, com diu, em podrà respondre
el que vulgui, però demanaria l’empara que per favor ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Prenem nota i els demanaríem tant a un
com a l’altre que s’ajustassin a les preguntes. 

2) Pregunta RGE núm. 4081/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a peces afectades de les colAleccions del
Museu de Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 4081/10, sobre peces
afectades de les colAleccions del Museu de Menorca, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO.

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va en el sentit
d’intentar saber quines són les peces afectades per la falta de
climatització del Museu de Menorca, el volum, la seva
importància i context històrics, si són de primera magnitud, si
no ho són i la valoració que en pugui fer la Conselleria
d’Educació sobre els danys que hagin pogut sofrir aquestes
colAleccions o aquestes peces. Ho dic perquè segons les notícies
que nosaltres hem pogut recollir aparentment hi ha una sèrie de
peces que han sofert danys irreversibles, és a dir, que no es
poden restaurar o que s’han perdut, voldríem saber si és
realment així. I ja suposam que hi haurà d’altres que seran
fàcilment restaurables perquè clar, això deu alterar el programa
de restauració anual que pugui tenir el Museu de Menorca quant
a les seves colAleccions. Volíem saber, per tant, quines són
aquestes peces que han sofert danys irreversibles, quins tipus de
pèrdua han sofert i la valoració que en fa la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Llinàs, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, amb la implantació del
programa Domus, que ja estava en vigència fa un grapat d’anys,
es tenen en aquest moment cent mil peces inventariades en el
Museu de Menorca. Encara existeix un altre gruix important en
procés d’inventariar i les peces afectades, de què tenim
constància en aquests moments, són cinquanta-sis peces. 

Concretament, a la primera planta, a la Sala del Món
Talaiòtic, quaranta objectes de metall exposats comencen a patir
efectes de sal, òxids i clorurs. A la segona planta, a la Sala del
Món Islàmic, únicament una escudella vidrada ha tengut
problemes de florescència de sals solubles en superfície. La
peça ha estat sotmesa a un procés de pèrdua de sal amb aigua
destilAlada que ha estat consolidada i fixada i que ha pogut ser
retornada en el seu lloc d’exposició. A la Sala del Segle XVIII
les peces més afectades pertanyen al conjunt de pesos de bronze
que es van fer a Menorca durant la primera dominació britànica
del segle XVIII, que s’han vistes afectades per sals i clorurs.
També s’ha distès un llenç que ja està restaurat. A la Sala del
Segle XIX la peça més afectada és una embarcació, una tèquina.
En el magatzem una gerra del segle XVIII que ha tengut
problemes de florescències de sal en superfície. I aquestes són
les peces que vostè em demanava a la pregunta.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, té un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Bé, permeti’m que dubti que totes
aquestes incidències siguin les que realment han resultat
afectades per aquesta manca de climatització. Ho dic perquè el
95% dels objectes que vostè m’ha relatat són objectes exposats,
és a dir, a la vista, fàcilment observables i lògicament es poden
constatar amb una certa facilitat els danys que hagin pogut
sofrir; però, com vostè sap, el 95% dels objectes estan en els
magatzems, no estan exposats a la vista del públic, i em costa
molt, em costa molt poder creure que només una peça d’un dels
múltiples magatzems que hi ha en el Museu de Menorca hagi
sofert la manca de climatització d’aquestes instalAlacions. Ho
dic perquè si estam parlant d’una prolongació en el temps
d’aquesta manca de climatització evidentment a mi em costa
molt creure que només una única peça d’un magatzem de les
cent mil que hi ha inventariades i de les moltes altres que no hi
estan hagi pogut sofrir les conseqüències d’aquesta falta de
manteniment.

En qualsevol cas, supòs que hauran donat les instruccions
pertinents per tal que el seguiment sigui constant i continu
respecte de tot el material de les diferents colAleccions que hi
pugui haver contingudes en aquest centre per tal d’evitar mals
majors, perquè ha de tenir en compte vostè, Sr. Conseller, que
en aquest centre hi ha colAleccions privades dipositades, per
exemple la colAlecció Yves, una colAlecció que l’Associació dels
Amics del Museu posava en evidència que era una de les que
més havia sofert aquestes incidències, és a dir, colAleccions
privades, colAleccions estatals, colAleccions de la comunitat
autònoma i colAleccions del consell insular, hi ha diferents
propietaris que en un moment determinat poden demanar
responsabilitats als tenidors d’aquestes colAleccions respecte de
l’estat de conservació d’aquestes peces.

Per tant, Sr. Conseller, bé, a mi em sembla una valoració
molt optimista, tant de bo fos açò realment, tant de bo, Sr.
Conseller, però permeti’m que posi en dubte que sigui aquesta
la totalitat de les peces afectades.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Referent a les peces que li he dit li puc encara afegir algunes
coses més. El material més afectat en aquest moment referent a
la primera planta del món talaiòtic, estan en procés de
restauració, i una volta fixats i estabilitzats seran conservats dins
unes vitrines que s’estan construint, d’aïllament, on hi haurà
unes condicions ambientals controlades que permetran la
correcta conservació.

Pel que fa a la segona planta, la sala del món islàmic, (...)
vidrada ha estat sotmesa a un procés de pèrdua de sal, com li he
comentat abans, i ha estat consolidada, i per tant la seva situació
està estable. A la sala del segle XVIII, una part del conjunt de
pesos de bronze ja ha estat restaurat i retornat al seu lloc de
l’exposició; properament serà restaurada la resta del conjunt i
retornada al seu lloc. A la sala del segle XIX, l’embarcació a
hores d’ara es troba en procés de restauració, i s’espera deixar-la
enllestida en un breu període de temps. 

Quant al magatzem, a hores d’ara la gerra del segle XVIII es
troba totalment estabilitzada i ha estat restaurada, i actualment
es troba dipositada al magatzem del museu en un estat de
conservació bo en relació amb el que tenia abans del tractament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 4082/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació d'aire condicionat en el
Museu de Menorca.

Per formular la pregunta núm. 4082/10, sobre instalAlació
d’aire condicionat al Museu de Menorca, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Arran de la falta d’aire condicionat,
aparentment hi ha hagut alguns esdeveniments que afecten la
seguretat i la salut de les persones. No sé si el personal que fa
feina en aquestes instalAlacions s’ha vist afectat per aquesta falta
d’aire condicionat, però sabem que hi ha hagut qualque desmai
de visitants que circulaven per dins el museu i que, bé, a causa
de les elevades temperatures constatades aquest estiu, idò han
sofert algun tipus de problema.

Per tant, Sr. Conseller, ara ja no només parlam de la
conservació, de la necessitat de climatització d’aquest centre per
tal de conservar els béns històrics i arqueològics que hi ha al seu
interior, sinó també estem parlant d’una qüestió de salut pública,
tant per als visitants com per als treballadors que hi fan feina,
allà. És per tant urgentíssim poder comptar amb la nova
climatització amb una certa urgència.

Volíem saber quina és la previsió de la conselleria respecte
de la implantació d’aquest nou sistema d’aire condicionat en el
museu, si hi ha algun tipus de calendari. Ens ha sorprès un poc,
bé, un poc no perquè ja ho venien anunciant el mes de maig, que
el ministeri deixava de banda el Museu de Menorca quan
anunciava el manteniment de les inversions en el Museu de
Mallorca, en el Museu d’Eivissa, a l’Arxiu del Regne de
Mallorca, i ara, el dia 2 o 3 de novembre, tornàvem a veure les
paraules de la ministra, que incidien en aquests projectes i una
vegada més el Museu de Menorca quedava fora d’aquesta
perspectiva, per tant volíem saber si s’ha fet algun tipus de
gestió, si hi ha qualque tipus de calendari per part de la
conselleria a l’hora d’implantar o de renovar el sistema d’aire
condicionat.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, s’ha d’aclarir que el tema
de la climatització, com vostè sap molt bé, no és un problema
actual, no és un problema que s’hagi detectat fa 15 dies ni dins
aquesta legislatura, és un tema que es va detectar ja, que jo
sàpiga, l’any 2000, ha passat molt de temps. Per tant hi ha hagut
temps per solucionar aquest problema.

De fet l’any 2003 els tècnics del Ministeri de Cultura
confirmaren els problemes de climatització del museu,
concretament en temes de bombes d’aire condicionat que es
trobaven en mal estat, o eren obsoletes, o eren insuficients.
També l’any 2009 el Ministeri de Cultura va redactar el projecte
d’execució de les instalAlacions del Museu de Mallorca, que
inclou actuacions..., de Menorca, perdó, que inclou actuacions
en matèria de climatització, seguretat contra incendis,
electricitat i ilAluminació amb una inversió al voltant dels 4
milions d’euros, i en aquest estat és en el qual es troben en
aquests moments les gestions que s’han fet referents al museu.

També s’ha de dir que des del 2003 a aquests moments han
passat molts d’anys, com li he dit abans, que moltes
administracions hi han intervengut, el ministeri sempre és el
ministeri, la conselleria sempre és la mateixa conselleria, però
evidentment en el ministeri canvien les persones, canvien els
partits polítics i, a les conselleries, també. Per tant aquest és un
problema que s’ha..., com li ho diria jo?, arrelat dins el Museu
de Menorca i que, si li parl després de com està arrelat el
problema dins els museus d’Eivissa i de Mallorca, per ventura
encara és molt pitjor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, sabíem que des de fa molts d’anys
el sistema d’aire condicionat del Museu de Menorca ha anat
donant problemes. És cert que segons quines èpoques ha
funcionat millor o pitjor, però em reconeixerà vostè que el
sistema va defallir totalment i absolutament el 2006 o el 2007,
si no ho record malament, amb la qual cosa estam parlant de
quatre anys en què el sistema d’aire condicionat no ha funcionat
ni bé ni malament, no hi ha hagut sistema d’aire condicionat.

Podem cercar els culpables, podem cercar els orígens, m’és
igual; pot ser un exercici històric interessant, també, però a mi
el que m’interessa és saber quines solucions hi ha perquè, Sr.
Conseller, hi ha responsabilitats aquí darrere: la responsabilitat
de la conselleria com a gestora d’aquest centre i la
responsabilitat del Ministeri de Cultura com a responsable de la
inversió. No puc entendre que un sistema d’aire de
climatització, que és fonamental per conservar les peces a un
centre públic, no compti dins les prioritats del ministeri o no
compti dins les prioritats de la conselleria, perquè hauria de ser
un element cabdal, hauria de ser una cosa a lluita amb dents i
ungles, Sr. Conseller. És que no pot ser, si hi ha pèrdues de
material, si determinats objectes arqueològics o històrics
sofreixen les conseqüències irreversibles d’aquesta manca de
climatització, se’n poden derivar molts de tipus de
responsabilitats, Sr. Conseller, i vostè hauria de ser conscient
del problema que té respecte d’això i, per tant, jo li deman, pel
bé d’aquest centre i pel bé de les colAleccions que allotja, que
faci tot el possible per tal de convèncer el ministeri que posi els
doblers necessaris. El Grup Socialista ha formulat una esmena
de 50.000 euros que potser pot servir per fer un dibuixet damunt
un..., per redactar el projecte, però li assegur que els 50.000
euros, com ha dit vostè, no serviran per a gaire cosa per tal
d’implantar, per tal d’arreglar el sistema d’aire condicionat.

Per tant, Sr. Conseller, estam davant un problema greu que
cal afrontar amb tota la urgència i amb el màxim rigor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica, el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, president. El tema de les prioritats, jo mateix l’hi he
dit. Primer podríem fer una reflexió sobre l’estat de les
infraestructures dels museus d’aquesta comunitat autònoma, i li
puc assegurar que no m’agrada en absolut; supòs que no li
agradaran tampoc, a vostè. Referent a Menorca, no sé si està
assabentat del de Menorca o d’Eivissa, però evidentment no
n’estic gens satisfet, i supòs que en un any de gestió tota la
meva responsabilitat és mínima. Per tant..., no la de la
conselleria, que evidentment ho ha de ser, però si vostè em diu
que hi ha prioritats, jo li dic que la mateixa prioritat havien
d’aplicar tots els que hi ha hagut abans que jo.

Jo no tenc cap problema a dir públicament que fa vergonya
tenir els museus com tenim. No, no, no tenc cap problema a dir-
ho, ho puc dir públicament i és vera que me’n fa, de vergonya,
però jo assumiré la part de la vergonya que em toca
públicament. També els que han administrat abans han de saber
en quin punt tenen les seves prioritats i en quin tenen les
vergonyes.
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És vera que hi ha un problema que és de l’Estat en aquests
moments. Jo he anat a Madrid, quan me’en vaig assabentar;
quan va venir la ministra aquí, quan vàrem fer la conferència de
Cultura, es va expressar clarament davant els mitjans de
comunicació i davant el president que serien prioritàries les
inversions de les Illes; després ho va tornar a repetir. Vaig anar
a parlar amb ella perquè en un moment determinat em vaig
assabentar que hi havia possibilitat que les retallades que es
produïen dins els ministeris, en el cas del de Cultura ens pogués
afectar, i dia 27 de setembre jo era a Eivissa per entrevistar-me
amb la ministra i vàrem parlar de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa, i vàrem veure quines eren les prioritats. A Menorca
tenim problemes de climatització, a Mallorca no podem obrir el
museu i a Eivissa està tancat. Llavors aquesta conselleria ha de
prioritzar, i ha de prioritzar obrir els que tenim, obrir els que
estan tancats, i millorar els que tenim oberts en males
condicions. Això no vol dir que les coses hagin d’anar una
darrera l’altra, però segons els mitjans econòmics que tenim les
hem de prioritzar, i el ministeri ho està fent, i això és fruit de
l’entrevista que vàrem tenir amb ella a Madrid.

És cert que també demà o passat demà, un dia d’aquests, el
director general habitualment té contactes amb Madrid i té una
altra reunió per tots els temes que fan referència als museus.
Ara, li repetesc que m’agradaria que hi hagués un programa,
que hi hagués hagut i que hi hagués un programa com toca per
tenir els museus d’aquesta comunitat autònoma com toca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 4083/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de funcionament del sistema
contra incendis del Museu de Menorca.

Per formular la pregunta 4083/10, sobre manca de
funcionament del sistema contra incendis del Museu de
Menorca, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Gornés, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, també una altra de les
informacions que van sortir publicades, a part de la fallida del
sistema d’aire condicionat, definitiva, com dic, el 2006 o el
2007, és que el sistema contra incendis del Museu de Menorca
tampoc no funciona correctament. 

Volíem saber si això és realment així, què és el que no
funciona correctament i si ens pot explicar les mesures que ha
pres la conselleria per tal de corregir i arreglar aquest sistema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. El sistema contra incendis del Museu
de Menorca realment no existeix; no és que no funcioni, és que
no existeix, tret dels extintors. Si, a això, li deim que és un
sistema contra incendis, jo senzillament m’atrevesc a dir que
són extintors, i per tant no ha funcionat mai un sistema contra
incendis en el museu. 

Dins l’execució del projecte que s’ha de fer en referència a
la instalAlació de l’aire condicionat, evidentment també hi entra
el de contra incendis, i per tant està dins el mateix projecte,
però, li repetesc, no ha existit mai.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, la meva sorpresa creix encara en
escreix, perquè es va aprovar per part d’aquest parlament, si no
ho record malament a finals..., o a principis d’aquesta legislatura
o a finals de l’anterior del pacte de progrés, que cada centre
museístic elaboraria un protocol d’emergències on s’havien de
reflectir les diferents mesures de seguretat, entre elles les
qüestions contra incendis, i record perfectament -crec que va ser
el Sr. Damià Pons- que se’ns va venir a explicar aquí com
s’havia implantat un sistema contra incendis; ara no record el
detall però ho podem cercar, perquè deu figurar als Diaris de
Sessions d’aquesta casa, que potser només era el sistema
d’extintors, que pot ser suficient. No ho sé, jo des del punt de
vista tècnic no hi entraré, si els tècnics de la conselleria i els
responsables dels museu consideren que a base d’extintors n’hi
ha suficient per tal de preveure o neutralitzar qualsevol
incidència d’aquest tipus, idò, bé, haurem d’acceptar açò, però
de qualque manera, bé, coincidesc amb vostè que el panorama
dels museus en aquesta comunitat autònoma és realment
preocupant.

Sempre hem de fer referències, evidentment, cap al passat,
i més quan parlam de la qüestió dels museus, però, Sr.
Conseller, a mi el que m’interessa ara és que duim tres anys i
busques del seu govern, sigui o no vostè el que hagi estat al
capdavant, i jo reconec que vostè du pot temps, però duim tres
anys d’aquest govern, tres anys en què una gran part d’aquest
temps ha estat responsabilitat del seu govern la conservació de
les colAleccions d’aquests centres. Si el 2000 o el 2007 el
sistema d’aire condicionat, el sistema contra incendis no ha
anat, va fer fallida, de qualque manera crec jo que la conselleria
i el Ministeri de Cultura haurien d’haver assumit aquesta
responsabilitat. Açò és el que em sorprèn i el que em preocupa,
i només volia posar un punt d’atenció sobre aquesta qüestió.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Miri, hi ha una cosa que quedi clara,
és a dir, és vera que jo tenc una responsabilitat des del moment
en què em vaig posar al front de la conselleria, però també
assumesc tota la gestió que ha fet el Govern en aquest sentit,
això està clar, és a dir, jo a nivell personal no hi era però he
d’assumir la responsabilitat que s’ha fet per part del Govern i la
gestió que s’ha fet per part de la meva antecessora, i això
tampoc no dic que no. 

Però si tornam al passat i vostè és el primer que em treu el
tema, jo li he de dir una cosa: a principis del 98, l’aleshores
ministra de Cultura, la Sra. Esperanza Aguirre, actual presidenta
de la comunitat de Madrid, va inaugurar el museu i es va
comprometre a acabar les obres, que encara no s’havien
enllestit, entre elles una inauguració molt ràpida. Jo crec que
vostè se’n recordarà perquè alguna responsabilitat tenia en
cultura, no del museu però sí... Es va fer una inauguració molt
ràpida, i entre les promeses que va fer seria que havia d’acabar
el sistema contra incendis, feines que encara no s’han duit a
terme i han passat molts de presidents; ha passat..., el president
del Govern central era un altre senyor, el president de la
comunitat autònoma era un altre senyor, i el conseller era un
altre senyor, i n’han passat molts, perquè aquests senyors no són
els mateixos que hi havia ni abans de jo ni el Sr. Pons. Per tant,
que vostè em preocupi, em pareix molt bé que es preocupi, però
també ha de saber acceptar les coses que es fan, que es munten
i que es diuen que s’executaran a través de gestors que en aquest
cas no hi havia responsabilitat ni en el meu cas ni en el cas del
govern que actualment està gestionant els temes de cultura.

I amb això no llev que hi ha hagut una deixadesa de tots,
però quan dic tots i vostè em diu no sé què, jo li vull recordar
qui comandava en aquells moments i què és el que es va dir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 4084/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca d'aire condicionat al Museu de
Menorca i el seu efecte sobre les colAleccions.

Per formular la pregunta núm. 4084/10, sobre manca d’aire
condicionat al Museu de Menorca i el seu efecte sobre les
colAleccions, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el
Sr. Simó Gornés, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està formulada en el
sentit de saber des de quan tenien coneixement els actuals
responsables de la Conselleria d’Educació del fet que la manca
d’aire condicionat estava afectant les colAleccions del Museu de
Menorca.

Clar, jo amb aquesta pregunta m’hauria agradat comptar
amb tots els informes que fan referència a aquest aspecte per
poder haver pogut formular-la amb prou coneixement de causa.
Malauradament, després de dos mesos d’haver solAlicitat aquesta
documentació no m’ha arribat, no sé si..., no sé per quina raó, no
vull entrar a qualificar per què, però de qualque manera
m’agradaria tenir tots els informes, especialment aquells que fan
incidència en l’estat de les colAleccions i els que avisen sobre la
incidència de la manca d’aire condicionat sobre les peces, i
especialment aquell informe que publica una part de la premsa,
si no ho record malament el juliol del 2010, on ja es posen en
evidència aquestes faltes i aquestes pèrdues quant a la
conservació d’alguns dels objectes de les colAleccions.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo m’imagín, m’imagín, que el
Govern, la conselleria, degué tenir constància d’aquest tema,
concretament el tema de l’aire condicionat, supòs que a inici de
legislatura, el 2007, m’imagín. Jo concretament aquest
problema es va plantejar sobre la taula un mes o dos o un mes
i mig després d’haver pres possessió, i efectivament vaig estar
pendent del que passava en el museu. Això no vol dir que tu
estiguis pendent de tota una sèrie de coses i no puguis
solucionar-les, encara que hi estiguis a sobre perquè s’agilitin.

Ara, jo que més o manco recordi va ser abans de Nadal,
possiblement en aquest temps, quan vaig saber com estava la
situació del Museu de Menorca, perquè entre altres coses vaig
fer una visita a Menorca i vaig poder veure la biblioteca i el
museu i vaig poder passejar-me per allà dins, tractar amb el
director, em varen exposar tot un seguit de problemàtiques
existents, em varen parlar del tema de l’aire condicionat, fins i
tot d’alguns temes elèctrics, és a dir, tot un seguit de coses que
em varen dir quan hi vaig anar i vaig visitar aquell museu. A
altres museus per exemple no hi vaig anar i hi he anat després,
com és el cas d’Eivissa perquè, com saben, estava tancat, i
aquell sabia perfectament que tenia algunes dificultats i per tant,
se m’havia fet arribar i ho vaig fer. Això en el moment en què
ho vaig saber.

Els informes. Li don la meva paraula que faré una revisió
personal de tots els informes que s’hagin demanat i si hi ha
algun informe que vostè hagi demanat i no se li ha donat, jo li
don la meva paraula que vostè tendrà els informes damunt la
taula. Si hi ha hagut algun error, li puc assegurar que no n’he
tengut coneixement, no ho sé, ho analitzaré. Si n’hi ha algun
que li faci falta, els informes són públics i per tant, almanco per
als diputats, estan a la seva disposició. Per tant, no tenc cap
problema. Si un cop li arribin els informes, vostè detecta que
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n’hi ha algun que no li ha arribat, digui-m’ho que jo cercaré
l’informe, o vostè vengui a la conselleria i li traurem els
informes que facin falta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, les preguntes i les
solAlicituds de documentació apareixen publicades en el Butlletí
del Parlament de les Illes Balears de setembre del 2010.
Concretament la solAlicitud de documentació feia referència a
còpia de tots els informes elaborats per tècnics del Museu de
Menorca des de l’any 2007 sobre l’estat de conservació de les
colAleccions allotjades en aquest museu. Per tant, estic segur que
hi falten informes, estic segur perquè els informes que vostès
m’han passat no coincideixen amb els informes que publica la
premsa, en profusió de dades i de dates. Per tant, li pregaria que
revisés realment aquesta documentació i que se’ns faci arribar.

Dic açò perquè és cert se’n poden derivar responsabilitats
des del moment en què els tècnics posen sobre avís els
responsables polítics de la mancança, de la falta de conservació
d’aquestes peces. És clar que si una vegada posats sobre avís,
sobre la irreversabilitat dels processos de degradació d’algunes
peces, no es fa res, coincidirà vostè que hi ha una manca de
gestió o una incapacitat de decisió; ja sé que la decisió de la
inversió quant a pressupost no correspon a la conselleria,
correspon al Ministeri de Cultura, però -torn a insistir- crec que
la Conselleria d’Educació hauria d’haver fet valer amb
convicció la necessitat davant del Ministeri de Cultura que
aquesta obra no se retardés in illo tempore, perquè si altres
centres han aconseguit mantenir les inversions compromeses per
part del Ministeri de Cultura, no entenc per què Menorca tenint
un problema greu, com és la qüestió de la climatització, no pot
tenir el mateix tractament que les altres illes. Entenc jo que aquí
hi ha una discriminació que no entenc, que no comprenc, que no
sé per què es produeix respecte l’illa de Menorca en relació amb
les altres illes.

Per tant, vostè com a principal valedor que aquests centres
estiguin en les millors condicions possibles, hauria de convèncer
la ministra de la necessitat, és que és una necessitat, no tan sols
d’una correcta gestió d’aquests centres, és una qüestió de
supervivència d’aquestes colAleccions. Més i tot quan està en
debat, està en procés tota la qüestió de les transferències
d’aquests centres, especialment del Museu de Menorca. Quina
serà la institució que vulgui assumir un centre d’aquestes
característiques, amb aquestes característiques, amb aquests
errors i mancances de gestió, qui vol assumir -entre cometes-
aquest mort, perquè, Sr. Conseller, serà un mort, si no posam fil
a l’agulla, si no trobam una solució a mi em consta pensar que
els consells vulguin assumir, no aquest museu, els altres centres
que puguin venir en un futur. Si no estan en les condicions
adequades, la responsabilitat passaria de la Conselleria
d’Educació cap als consells insulars. Jo crec que difícilment un
consell insular podria assumir un centre d’aquestes
característiques amb aquests errors de gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies. Miri, si hi ha una cosa que em sap greu en qualque
moment, després de la meva gestió que efectivament durarà el
temps que hagi de durar, seria que hagués amagat informació o
que hagués mentit. Cadascú té una escala de valors i la meva és
molt forta en aquest sentit. Jo puc admetre un error, puc admetre
que ..., jo revisaré, miraré perquè vostè m’ho ha dit, ho miraré
amb tot tipus de deteniment i li puc assegurar que si hi alguna
qüestió que no s’ha fet com toca, es farà com toca. Però li puc
assegurar que per al conseller no hi ha hagut cap intenció en cap
moment d’amagar informació de cap tipus, perquè sé
perfectament donar la cara tan si he de rebre una rialla com una
galtada. Per tant, jo estic disposat a rebre galtades, però les que
me corresponen, tampoc no som cap sant en aquest sentit. Li ho
repetesc: ho farem.

Vostè em parla de quina problemàtica tenen les peces. Jo li
he dit abans que totes les peces que tenien problemes detectats
estan controlades i, per tant, s’estan fent les actuacions que
s’havien de fer. Això és el que li he dit. El tema de la prioritat
que vostè em treu en aquest moment és un tema de prioritats, si
no hi ha prioritats es fa tot i si hi ha prioritats, primer es fa una
cosa i després una altra. I aquí hem de veure, tenint en compte
que s’han d’atendre les peces i que no poden tenir més
desperfectes dels que han tengut, què és més important: tenir
museus tancats o tenir-ne alguns oberts però que funcionen.
Aquesta és una qüestió prioritària.

Jo pens que Mallorca no pot estar amb el museu tancat, que
Menorca evidentment no pot tenir les males condicions que en
alguns aspectes té, i que Eivissa du deu anys tancat i no pot
continuar tancat. Per tant, és una qüestió de prioritats, després
tu tens una quantitat d’euros per poder invertir i després si la
decisió és meva, perquè de vegades la decisió no és del
conseller, sinó que és del ministeri, i després es fan les
actuacions que s’hagin de fer. Quan hi havia molts doblers en
aquesta comunitat era el moment d’arreglar totes aquestes coses,
Sr. Diputat. Ara és difícil arreglar aquestes coses, totes, almanco
al mateix temps.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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6) Pregunta RGE núm. 4085/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria d'Educació
i Cultura per palAliar la manca d'aire condicionat en el
Museu de Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 4085/10, sobre
actuacions de la Conselleria d’Educació i Cultura per palAliar la
manca d’aire condicionat en el Museu de Menorca intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Gornés, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La pregunta va referida a quines
actuacions ha duit la Conselleria d’Educació des que es va tenir
coneixement que la manca del sistema d’aire condicionat
afectava les colAleccions del Museu de Menorca, que ens pogués
fer el relat de quines són les gestions de tipus administratiu i de
tipus polític que la seva conselleria ha fet davant els consells,
davant el ministeri al respecte.

I una precisió, jo no l’he acusat de mentir, jo no li he dit
mentider. Jo l’únic que li he dit, tal vegada l’he pogut acusar de
falta de rigor, perquè si vostès m’envien un informe allà on diu
“el mes de juliol del 2010 el personal tècnic del Museu de
Menorca emet un informe”, que jo no tenc i que jo deman i que
vostès no m’ho adjunten, açò vol dir que ... Aquí s’esmenta un
informe que jo he demanat i que jo no tenc, com a mínim açò.
Deu ser el mateix informe que surt publicat i que recull la
premsa amb profusió -torn a insistir- de dades i que deu relatar
els esdeveniments succeïts, els errors de climatització, les
pèrdues que puguin sofrir les diferents peces, ... És aquest
l’informe que jo havia solAlicitat i que no m’ha arribat.

Per tant, Sr. Conseller, i per acabar, ens agradaria que ens
expliqués quines han estat, amb el detall que vostè consideri
oportú, les gestions que ha fet la seva conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Ha tornat parlar de l’informe i vostè
clarament mostra un document on es fa una referència a un altre
informe. Si hi hagués intenció de no voler-los donar aquesta
informació, aquest document supòs que no hauria aparegut. Si
ha aparegut és perquè si falta un informe i no hi és, vostè el
tendrà. Si tenim un document que diu que hi ha un informe i
vostè creu que el volem amagar, evidentment el primer que
hauríem d’haver amagat és aquest informe. Per tant, no hi ha
hagut intenció per part de la conselleria d’aquesta qüestió. Ja li
ho he dit abans, ja li ho solucionarem.

Quant a la pregunta actual, li he de dir que la primera acció
òbviament va ser posar-ho en coneixement dels responsables del
ministeri per tal d’accelerar el procés d’execució de les obres
previstes a les infraestructures del museu, abans ja planificades
i pressupostades. Tanmateix i atesa la urgència de la intervenció
en determinats béns museístics, es varen dur a terme sota la

Direcció General de Cultura i del museu les següents
actuacions. 

En primer lloc es va valorar l’estat de les peces afectades -
ens repetim, però aquí per ventura hi ha una conclusió de tot el
que s’ha fet-, es va iniciar immediatament el treball de neteja i
restauració dels béns deteriorats. Es varen fer contractacions
temporals per via d’urgència d’un restaurador titular per
reforçar l’equip tècnic encarregat habitualment d’aquestes
tasques. També es va dissenyar i es varen encarregar unes
vitrines especialment condicionades per mantenir en les
condicions adequades les peces restaurades i que després no
tenguéssim una altra vegada humitat o qüestions
mediambientals no adequades per mantenir-les.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies. Tal vegada m’ha passat per alt que el Consell
Insular de Menorca no està assabentat oficialment dels
problemes que ha sofert aquest centre, ho dic de cara a les
futures negociacions que supòs que s’han d’obrir, si estan
tancades no ho sé, respecte la seva transferència. Crec que el
Museu de Menorca estaria molt interessat a saber l’estat real del
centre. 

Ho dic, Sr. Conseller, i em sap greu tornar a l’origen de les
meves preguntes, estic agraït que m’hagin passat els diferents
informes, és la seva obligació, però és que jo demanava
l’informe, la mare, l’informe important on es relaten tots els
esdeveniments al voltant d’aquesta situació i que posen en
evidència allò que hem estat parlant fins ara. És l’informe
important que falta, l’informe que té el contingut real, objecte
de les meves preguntes, però bé, és igual, ja me’l faran arribar
si ho troba oportú.

Per concloure, m’agradaria que pogués precisar si el Consell
Insular de Menorca ha estat informat oficialment sobre aquesta
qüestió. I dir-li que la situació continua sent la mateixa que el
mes de setembre, dissabte dia 6 de novembre tornava a
aparèixer una altra notícia en els mitjans de comunicació locals,
on l’Associació d’Amics del Museu tornava a posar el crit al cel
respecte de la situació de paràlisi per trobar solucions per aturar
la situació de degradació de les diferents colAleccions. Entre
altres coses es deia: “se trata de un proyecto de máxima
urgencia y nos tememos que esta urgencia brilla por su
ausencia”. “Los Amics del Museu apuntan que las piezas
siguen deteriorándose y el proceso ya es generalizado en todo
el fondo del museo”. No em quadra aquesta informació amb la
que vostè m’ha dit. “Los metales están padecidendo un
deterioro realmente preocupante. Las oscilaciones de la
temperatura y la humedad son el principal motivo de la
incidencia en la conservación del material allí guardado”. “Se
han producido dos lipotimias...”. 
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Bé, és un rosari de despropòsits que ens assenyala que la
situació està absolutament encallada, i nosaltres hi voldríem
trobar una solució, perquè, Sr. Conseller, fa mesos que estam
parlant de la transferència de la gestió d’aquest centre. Nosaltres
volem que es transfereixi aquest centre, però volem que es
transfereixi en les millors condicions possibles; i ara mateix
dubtam que aquest centre tengui aquestes condicions que farien
assumible per part del consell insular la gestió de cara a un
futur. I amb açò no vull que se m’interpreti malament, no volem
que no es transfereixi, volem que es transfereixi perquè fa molts
d’anys que ho reivindicam, aquest ple va aprovar una proposta
del Grup Socialista en aquest sentit, però volem que es
transfereixi bé.

I ara mateix les informacions i les dades que s’han posat de
relleu ens assenyalen, primer, que no s’han assumit
responsabilitats respecte de la mala gestió d’aquest museu, i per
açò nosaltres ho vàrem denunciar i vàrem demanar la dimissió
del director general de Cultura al respecte, perquè enteníem que
era el responsable directe d’aquesta situació; hem posat en
evidència la manca de conservació d’aquestes peces, hem posat
en evidència que s’estan deteriorant, avui mateix constatam que
la situació no ha millorat en els darrers mesos.

Per tant, Sr. Conseller, el panorama és negre. Jo sé de la
seva sensibilitat cap a les qüestions històriques i del patrimoni,
i li deman que faci el màxim esforç perquè realment estam en
una situació molt greu. I, ja dic, si es produeixen pèrdues hi pot
haver responsabilitats de molt de tipus que jo no voldria posar
en evidència de cara a un futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Havia fet un resum de les actuacions
que havia dut a terme la conselleria, però bé, les hi donaré més
específiques, perquè veig que vostè insisteix. A mi em pareix
molt bé que vostè es regeixi per les notícies que surten en els
diaris, jo don la importància que tenen als mitjans de
comunicació, evidentment, i després les contrast i intent saber
quines intencions hi ha al darrera, qui les promou, per què s’han
produït, per què han aparegut a un moment determinat i no a un
altre, ... A vostè tal vegada no li interessa això, però jo he de fer
una doble lectura o una triple lectura de vegades de segons
quines coses que surten en els mitjans de comunicació. Per tant,
veure quin mitjà ho treu, de quina manera, qui ha darrera, d’on
ha sortit, ... hi ha tot un seguit de coses on jo hi podria entrar,
però no hi entraré.

Li contestaré el que vostè em demanava d’una manera molt
més concreta. Que jo tengui coneixement, el febrer del 2008 i
a petició de la Direcció General de Cultura, els tècnics del
Ministeri de Cultura varen visitar el Museu de Menorca. És a
dir, hi va haver una petició per part de la Direcció General de
Cultura i es va fer una visita dels tècnics. El juliol del 2008, a
petició també de la Direcció General de Cultura, els tècnics de
l’IBISEC varen fer una avaluació de l’estat de les instalAlacions
del Museu de Menorca. L’agost del 2008 hi va haver una reunió
de la consellera d’Educació i Cultura amb el Ministre de Cultura
per tractar, entre altres qüestions, la situació del Museu de
Menorca. 

El març del 2009 hi va haver una petició escrita del director
general de Cultura al director general de Belles Arts i Béns
Culturals del ministeri, solAlicitant la redacció d’un projecte
d’execució de les instalAlacions necessàries del museu, entre
elles la climatització de les sales i dependències. El setembre
del 2009 es va redactar el projecte d’execució d’instalAlacions
per part dels tècnics del Ministeri de Cultura, Gerència,
Infraestructures i Equipaments. El desembre del 2009, el
Ministeri de Cultura informa que entre altres mesures a dur a
terme es preveu la instalAlació del sistema de climatització al
museu, la qual podria executar-se al llarg del 2010. 

El març del 2010, escrit del director general de Cultura a la
Secretaria Tècnica d’Infraestructures del ministre, on se
solAliciten les previsions i els terminis de l’execució del
projecte. El juny del 2010, resposta de la Secretaria Tècnica
d’Infraestructures, dient que s’atendrà el tema en la mesura que
permeti la difícil situació pressupostària, per la qual cosa
s’intentarà dur a terme una actuació parcial del projecte
presentat. El juny del 2010, reunió del conseller d’Educació i
Cultura i la ministra de Cultura per tractar, entre altres temes, la
situació del Museu de Menorca. El juliol del 2010, tramesa al
Ministeri de Cultura del document titulat Informe del estado
actual de las infraestructuras y fondos del Museo de Menorca,
redactat per la direcció i tècnics del Museu de Menorca, a
petició de l’adjudicació de les obres. Agost del 2010, carta del
conseller a la ministra reclamant una resposta a la petició del
museu i solAlicitant una nova reunió. El setembre del 2010,
reunió entre la ministra de Cultura i el conseller i director
general. A l’octubre del 2010, el subdirector general de Museus
estatals envia un document relatiu a la previsió d’actuacions
durant el 2010 i el 2011 als museus de titularitat estatal
gestionats per la Conselleria d’Educació i Cultura. El novembre
del 2010 el director general de Cultura demana una entrevista a
la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals del Ministeri
de Cultura per detectar les situacions i les actuacions previstes
en el museu. La reunió es produirà demà en el si del Ministeri
d’Educació entre el director general i la directora general.

I referent al que m’ha dit de la gestió, les transferències al
Museu de Menorca..., que una vegada crec que li vaig dir
“d’aquí a dues setmana estarà”, i efectivament jo era molt tendre
dins les gestions de relació Parlament i conselleria, li puc dir
que demà duim al Consell de Govern la transferència del Museu
de Menorca.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 4875/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost de l'edició i publicació
de la memòria 2009-2010 de l'espai Illes Balears a València.

I, finalment, la pregunta núm. 4875/10 decau per absència
de la diputada que la formula, tal i com dicta l’article 70.1.

Per tant només ens queda agrair la presència del conseller
d’Educació i dels seus acompanyants.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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