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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Rosamaria Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5975/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 5975/10 del
Grup Parlamentari Popular, sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Simó Gornés per un temps
de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes senyores i
senyors diputats. Duim avui aquest assumpte, un assumpte que
com vostès saben hem tractat en diferents ocasions. No faré avui
l’explicació de tots els precedents, però sí em vull remetre
almanco a finals de l’any passat, quan en una compareixença el
conseller d’Educació i Cultura, a demanda del Grup
Parlamentari Popular, exposava un poc quina era la situació
actual de l’Arxiu, dels fons continguts a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, arran de la famosa sentència del Tribunal
Constitucional respecte de l’Estatut d’Autonomia català, i
d’alguna manera donava la raó a la Generalitat i d’alguna
manera enteníem nosaltres, en el cas que ens pertoca, l’Arxiu
afectava molt directament la gestió futura d’aquests fons.

Com tots vostès saben, estam parlant d’un arxiu que és de
titularitat estatal i de gestió també estatal, com dic, la sentència
de l’Estatut altera d’alguna manera aquesta situació jurídica i
d’alguna manera s’obre un ventall de possibilitats que cal
afrontar per part de totes les administracions, particularment les
diferents comunitats autònomes que tenen fons integrats en
aquest arxiu, estic parlant del País Valencià, d’Aragó, de les
Illes Balears i, per suposat, de Catalunya.

L’objectiu prioritari, al nostre entendre i supòs que també a
l’entendre del Govern, després de les declaracions que s’han
succeït en els darrers temps, la prioritat -com dic- és que no es
disgregui aquest fons, la totalitat del contingut de l’arxiu s’ha de
mantenir de la manera en la que està i s’han de cercar aquestes
fórmules d’enteniment quant a la seva gestió.

Al Grup Parlamentari Popular no li semblava malament la
fórmula que tenia més viabilitat, a través del patronat, era una
fórmula representativa, amb suficiència de totes les comunitats
autònomes, i nosaltres entenem que d’alguna manera s’hauria
d’explorar amb la intensitat necessària per tal de veure si és
possible ressuscitar aquesta fórmula. El mateix Govern balear,

en paraules del conseller de Presidència, va dir que era la
prioritat d’aquest govern que no se rompés l’statu quo que hi
havia establert fins aquell moment, en clara referència a la
posició preeminent que pot agafar o que agafa de fet, segons es
pugui fer la lectura interpretativa que es vulgui, que agafa -com
dic- la Generalitat, per damunt de les altres comunitats
autònomes.

Deia el conseller d’Educació a la seva compareixença que
ell era partidari d’establir aquests ponts, aquests contactes amb
la Generalitat, però que justament en els dies que nosaltres
formulàvem aquesta solAlicitud de compareixença s’estava en
període electoral a Catalunya, i bé, enteníem i compartíem les
paraules del conseller que era necessari esperar unes setmanes
almanco, per tal que es constituís el nou govern i poder
continuar amb la línia de contactes entre les diferents
comunitats autònomes. Han passat aquestes setmanes,
paradoxalment d’aquí a pocs mesos nosaltres mateixos també
estarem immersos en un altre procés electoral, però jo entenc
que aquesta situació conjuntural no ha de ser excusa per tal que
des de ja s’estableixin aquestes negociacions, aquestes gestions
entre totes les comunitats autònomes per tal de poder albirar una
fórmula que sigui satisfactòria per a tothom.

Crec que s’ha d’insistir que els drets de les Illes Balears
damunt aquest arxiu no es poden perdre i crec que s’ha d’insistir
sobretot que s’ha de mantenir la unitat d’aquest arxiu. Per
aquesta raó plantejam aquests tres punts d’acord. En el primer
es reafirma que els fons que integren la Corona d’Aragó són de
gran importància històrica per a totes les comunitats autònomes
i que formen un tot indivisible. El segon insta el Govern
espanyol a reunir el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
a efectes d’establir el funcionament, l’organització i la gestió
dels fons integrats en aquest arxiu. I, finalment, instam totes les
administracions que constitueixen el Patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó a mantenir la unitat dels fons que integren
aquest arxiu i a adoptar les fórmules que permetin una gestió
colAlegiada, transparent i compartida per totes les comunitats
autònomes i pel Ministeri de Cultura, sense alterar l’statu quo
que hi havia establert abans de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.

Per tant, tot i confiant que puguem aconseguir el suport de
tots els grups parlamentaris a aquesta iniciativa, que no fa altra
cosa que intentar donar una passa en positiu més cap el
manteniment i la correcta gestió d’aquest fons, és per açò que
hem presentat aquesta proposta per al seu debat a la cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marí, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, a grans trets podem estar d’acord en diversos aspectes
i argumentacions de la proposició no de llei que ens presentau
avui en relació a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, però també és
cert que hi ha altres aspectes que hem de reconèixer que ens
sorprenen de manera notable. 

Per exemple, estam d’acord en el primer punt que planteja
el Partit Popular. Certament la Corona d’Aragó a l’etapa
medieval i moderna, especialment aquesta etapa, s’ha
d’entendre m’imagín situat en aquest context històric, compta
amb algunes especificats prou interessants, amb el fet d’establir
un sistema de govern amb un notable desenvolupament
institucional i de generar un organisme com la Cancelleria
Reial, que va ser motor bàsic entre d’altres coses, per a la
consolidació d’una llengua cancelleresca plenament unificada.
Remarcar la unitat de l’Arxiu, per tant, consideram que és del
tot lògic i indispensable. El problema de l’antiga Corona
Catalanoaragonesa va ser probablement que s’unifiqués -i això
seria una visió històrica- massa aviat i que, per tant, es
consolidàs abans de l’establiment d’allò que són els regnes
moderns que es produeixen posteriorment durant el
Renaixement.

Per tant, en un principi estaríem d’acord amb la primera
d’aquestes propostes que feis des del Partit Popular. De totes
maneres es podria comentar, després si voleu en el segon torn
de rèplica, si mantenim aquesta unitat o es fa alguna especificat
a les èpoques medieval i moderna, en tot allò que és el fons
posterior de l’arxiu al segle XVIII. Però bé, ja ho comentaríem
després, però, en principi, jo pens que al punt 1 hi podríem votar
a favor.

Quant al punt 2, tampoc no veig cap problema perquè es
pugui votar a favor i que per tant, es pogués aprovar. Certament
les coses són així com són i des de la meva perspectiva
particular no trob gaire lògic que hagi de ser el Ministeri de
Cultura qui hagi de convocar aquest Patronat de l’Arxiu de la
nostra antiga corona, encara que ja sé que n’és el titular i que
així ho preveu el reial decret allà on s’organitza el Patronat de
l’Arxiu de la Corona. Crec que en un altre moment potser sí
s’hauria de discutir aquest aspecte, però pens que no és aquest
debat allà on s’ha de discutir sobre l’organització del patronat.
Per tant, no tenim inconvenient que es facin les gestions
pertinents perquè es pugui reunir i que sigui en aquest patronat
si s’ha de fer una nova modificació del patronat, tenint en
compte la sentència del Tribunal Constitucional, que s’organitzi
com s’hagi d’organitzar i que es decideixi dins el patronat, amb
els diferents països que conformaven la Corona
Catalanoaragonesa i que allí es decideixin tots els temes que
siguin pertinents. Per tant, tampoc no entenem algunes de les
seves afirmacions, en el sentit que no s’ha de qüestionar el dret
de les Illes Balears al voltant de tot allò que és l’Arxiu de la
Corona, jo no he vist enlloc, ni m’he llegit tota la sentència del
Tribunal Constitucional, i enlloc no es qüestiona cap dret de
ningú, per tant ..., però bé, això també ho podríem debatre en un
altre moment. Per tant, en principi crec que també podríem
votar a favor del punt 2.

Quant al tercer punt, és on -diríem- hi ha la part més
sorprenent, en el sentit que el Tribunal Constitucional va emetre
una sentència davant del nou Estatut de Catalunya, que va
sacsejar, ho sabem tots, perquè va ser molt recent, la societat i
la vida política catalana, ha estat un fet històric que segur que
marcarà un abans i un després entre les relacions entre
Catalunya i Espanya. Aquesta sentència, però, no va carregar-se
la titularitat de Catalunya pel que fa a l’Arxiu, tot i que
efectivament s’hi produeixen algunes confusions significatives,
com el fet de confondre una part amb el tot o pensar-ho com dos
arxius diferents amb dues denominacions diferents, quan n’és
un sol. Així ho entendríem.

Per tant, dir que és una mica sorprenent que el Partit Popular
que en el seu moment va presentar tots els recursos i va fer
mans i mànigues perquè aquest nou Estatut de Catalunya fos
dràsticament esporgat pel Tribunal Constitucional, d’una
manera que personalment consider del tot irresponsable, però
això també ja seria objecte d’un altre debat, ho consider
irresponsable des del moment que normalment el Partit Popular
fa tot sovint afirmacions respecte la unitat d’Espanya, per tant,
la política que va fer en contra d’aquest Estatut, personalment
pens que no era la més apropiada.

De tota manera en aquest tercer punt els faria una esmena in
voce i seria la supressió de la darrera frase. No veim necessari
ni oportú en cap cas la referència a l’statu quo anterior a la
sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, al tercer punt li
posaria el punt i final, diu: “per a totes les comunitats
autònomes i el Ministeri de Cultura”, punt. I suprimiria la
darrera frase, aquesta que diu: “sense alterar l’statu quo que hi
havia establert abans de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut de Catalunya”. Crec que és sobrera, si es reuneix
el patronat amb tota la representació i tal com marca el reial
decret, crec que no és pertinent fer aquesta referència a la
sentència del Tribunal Constitucional.

Per tant, votaríem a favor dels punts 1 i 2 i en el 3 us faríem
aquesta esmena de supressió de la darrera frase del punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també als intervinents i al
Grup Popular per tornar a interessar-se per l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, preocupació que naturalment li agraïm, crec que
compartim tots la rellevància d’aquest arxiu, també me
n’estalviï l’elogi, ja n’hem parlat en moltes ocasions, i crec que
també reivindicar la unitat d’un passat comú, reivindicar els fets
que han unit aquest regne durant tots aquests anys i tot un
passat, per tant, institucional comú, ens sembla positiu i fins i
tot ens agrada veure el Partit Popular al davant d’aquesta mena
de reivindicació. 
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En unes a més, hi estam completament d’acord, com la
manca de diligència del patronat, el que va costar crear aquest
patronat i després el poc que ha funcionat. Jo si no compartesc
alguna cosa és que el Sr. Gornés de vegades té tendència a dir
que el que hi havia era molt idoni, qualque vegada ho ha dit
repetit. Nosaltres trobam que aquest arxiu dóna per molta més
empenta i crec que el que hem de reclamar entre tots és això.

Ara, el que no acabam de veure és aquesta obsessió, aquesta
insistència que no hi ha cap paper, cap paper, que no sigui dels
fons comuns. En això no hi podem estar d’acord, ni amb la idea
que deia el Sr. Gornés el 2006, que si s’aprovava l’Estatut de
Catalunya es dinamitava l’Arxiu, jo crec que no hi ha hagut cap
explosió a l’Arxiu, tot i que el Tribunal Constitucional,
efectivament, ha donat per bona la redacció que té la disposició
addicional tretzena, que diu que hi ha uns fons que formen part
del sistema d’arxius de Catalunya, si bé es localitzen físicament
als arxius estatals. Aquests fons són els propis, la resta de cap
manera. I no es pot atribuir en cap cas la comunitat autònoma
fons de titularitat de l’Estat. Això és el que diu la sentència del
Tribunal Constitucional, que no sé, qualque lectura de la
proposició no de llei no sé si apunta que hem de dir que la llei
orgànica que aprova l’Estatut d’Autonomia no l’hem de
complir, la sentència no l’hem de complir, crec que es mou un
poquet a la frontera.

Però com que allò que volem són els acords, jo crec que en
la línia que s’apunta des de les esmenes estaríem plenament
d’acord, apuntar a la unitat d’arxiu, del que estrictament és
l’arxiu medieval, l’arxiu modern, l’arxiu comú de l’Arxiu Reial
de Barcelona que es va convertir en la Corona d’Aragó, jo crec
que en això ens hem d’entendre i si feim aquest esforç, per part
nostra no hi haurà cap inconvenient.

D’entrada una primera reflexió, ens encanta aquesta filosofia
confederal que permet aquest debat. És evident que respecte de
la Corona de Castella a ningú no se li ocorre, ni cap comunitat
autònoma no ha posat en els seus estatuts que hi hagi un
patronat per vetllar-ne, l’ Arxivo Nacional és a Madrid i ja està;
jo crec que és bo que aquesta idea confederal i de vetllar pels
nostres propis interessos la mantinguem com un bessó del nostre
passat i que ningú no demani tan sols estar al patronat que
gestioni a partir del segle XVIII, des de 1715 fins a l’actualitat,
doncs ha quedat a l’arxiu de l’Estat el que és de l’Estat,
d’institucions que ara, no sé si dir-ne, comunes, en tot cas les
estatals; mentre que les que són d’abans de segle XVIII ..., no,
no, això és un règim confederal. És una primera qüestió que val
la pena dir i no és sobrera perquè l’Arxiu Reial de Barcelona no
es pot entendre, com a arxiu originari de l’ACA, com un arxiu
central de la Corona d’Aragó, si no, no s’entendrien ni l’Arxiu
del Regne de Mallorca, tal i com el coneixem, ni la resta
d’arxius que hi ha, és ben bé una altra cosa. Però sí entenem que
evidentment hi ha d’haver la unitat d’aquest arxiu -ja dic- de
caràcter medieval, però no trobam necessari tot el que ha
representat després. 

Record que l’any 1934, durant la República, ja es va establir
que hi havia uns fons propis de Catalunya que no tenia molt de
sentit que hi fossin i només es va tornar enrera aquella
disposició quan durant el franquisme es torna enrera tota
aquesta situació i a més s’hi duen tots aquells fons que la
Generalitat havia recuperat, notarials, municipals, de tot ordre,
que havia intentat preservar de la guerra i quan les recupera

l’exèrcit ocupant, les envia a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i allà
són, allà són; però mai ningú no havia pensat que n’haguéssim
de formar part. Jo crec que és un pancatalanisme quasi quasi
exagerat pensar que els arxius dels notaris del segle XIX, els
mallorquins hem de vetllar perquè tots en el segle XVI ens
deien catalans. Jo crec que hem de posar a alguna part una
frontera. Per exemple, quan després dels anys seixanta s’envien
tots els arxius de la Delegació d’Hisenda, la Delegació
d’Hisenda de Barcelona s’envia a l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
bé, si hi són, hi són, però si algú arriba a pensar que els
documents de la Delegació d’Hisenda del segle XIX, del segle
XX, són a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i hi hagin de quedar, no
acaba de ser la idea que nosaltres tenim dels fons comuns. 

Per tant, hi ha uns fons propis, i ja veurem com s’aclareix,
sempre serà l’Estat, escoltat el Patronat, el que ho farà, això sí
ho reivindicam, però no aquesta insistència que tot el que hi ha,
ha de quedar com a unitat d’arxiu inqüestionable, jo crec que ha
de ser amb criteris de rigor i amb criteris de seny, sense crear
falses polèmiques. Per cert, record que la nostra llei d’arxius de
l’any 2006, del Partit Popular, reivindica com a fons propis fons
que estan a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i que fins i tot ve a
dir, i si no s’instalAla el Patronat i si no es constitueix el Patronat
farem tot el possible perquè tornin a les Illes Balears.

Unitat d’arxiu? Unitat d’arxiu? Nosaltres entenem que la
bona, la tesi bona és la unitat d’arxiu que defensa aquesta
proposició no de llei, per tant la volem votar a favor, però és
lògic que si hi ha uns fons que realment han estat acumulats i es
valora que té més sentit que no hi siguin, doncs nosaltres
escoltarem els tècnics i ho valorarem. En qualsevol cas, l’arxiu
comú, compartim amb el Partit Popular que l’arxiu comú
nacional d’aquestes institucions que varen ser comunes durant
tants d’anys i que tant representen per al país, es gestionin a
través d’un patronat.

Per tant, anem al segon punt, el segon punt sí que no tendria
cap mena d’entrebanc, l’hem de votar, l’hem de votar i hem de
fer un esforç per dur-lo endavant, a nosaltres el que ens
preocupa és que des del gener del 2007 no hi ha cap reunió del
Patronat; ens preocupa que el grup de treball es va deixar de
reunir l’any 2007. S’ha posat l’excusa o s’ha dit que és que hi
havia l’Estatut, el que havia de convocar era l’Estat i, en tot cas,
crec que aquesta excusa nosaltres no la podem acceptar i ara, en
tot cas, s’ha de tornar a posar en marxa. L’Estat ha d’activar el
Patronat.

I aquí sí que estic d’acord, a més, a reafirmar que el
Parlament ho reafirmi, perquè aquí sí que hi ha una proposició
no de llei aprovada per unanimitat de la cambra, en la qual ho
demanava des de fa un parell d’anys, i en canvi hi ha un
reafirma en el primer punt que jo el rectificaria, perquè mai no
ha dit aquest Parlament, fins allà on jo he arribat, que s’havia de
dir unitat d’arxiu a tots els documents que hi havia en aquell
moment a l’ACA; el que diu és que no s’ha de desmembrar el
document de l’Arxiu Reial de Barcelona de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, això és l’acord que es va aprovar l’any 2006
en aquest Parlament. No diu exactament el que diu el primer
punt, ho dic perquè si es reafirma en tot cas es reafirma amb una
cosa ampliada i esmenada amb augment, no es reafirma el
mateix que diguérem el 2006, perquè nosaltres el que dèiem el
2006 ho tornaríem dir avui; si el que es vol és tornar a dir el
2010, 11, el que diguérem el 2006, nosaltres, que ja no estàvem
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molt còmodes i se’n recordarà el Sr. Gornés, que ens vàrem
abstenir en aquest punt, però tornarem a admetre que s’aprovi
talment si el que diu és el que diu.

Ara, ja dic, discutir si el document de la Delegació
d’Hisenda hi han de quedar o no hi han de quedar, tampoc no en
fem qüestió que hagin de sortir, però no creim que els illencs
haguem de qüestionar aquesta mena d’aspectes dels documents
dels segles XIX i XX i participar en una mena de debat que, per
ventura, és un poc estrany. Els documents que les Illes Balears
gestiona com a propis en el seu sistema d’arxius, que València
gestiona com a propis en el seu sistema d’arxius, que Aragó
gestiona com a propis en el seu sistema d’arxius, no hem de
tenir cap inconvenient que Catalunya els gestioni com a propis
en el seu sistema d’arxius; aquells que són comuns d’un passat
comú, creim que seria bo que es duguin a terme a través de la
unitat d’arxiu de la Corona d’Aragó.

No recuperam mai, ho dic ara, ho dic i ho mantenc, la idea
del segle XVIII de dur tots els documents del Regne de
Mallorca a l’Arxiu de la Corona d’Aragó a Barcelona, o a
Madrid, quan es canvia el nom de l’arxiu hi ha veus que parlen
que les unitats d’arxiu i per l’interès estatal de tot aquest format
es duguin i es reunifiquin en un arxiu de la Corona, que, a més,
es vagin traslladant. Crec que el sistema, tal i com ha quedat
està prou bé i els que són a l’Arxiu del Regne de Mallorca que
quedin a l’Arxiu del Regne de Mallorca, del qual l’únic que
demanam és que tenguin una seu digna i correcta el més
ràpidament possible d’aquesta situació que, afortunadament,
s’ha afrontat, però que en aquests moments és provisional.

Per tant, si s’admeten aquestes esmenes, aquestes precisions
de no immobilitzar, de no congelar la situació, però sí de
garantir que volem que tota la unitat de l’arxiu medieval i
modern comú, aleshores no hi haurà cap inconvenient a votar
aquesta vegada i totes les vegades que el Partit Popular ho
reivindiqui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
intervé la Sra. Rita i per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades bon capvespre. Bé, com s’ha recordat aquí, no fa
massa temps, concretament va ser dia 25 de novembre, que el
conseller d’Educació i Cultura compareixia davant aquesta
comissió, a petició del Grup Popular, per tal d’explicar com
podia afectar a l’Arxiu de la Corona d’Aragó la sentència del
Tribunal Constitucional a la disposició addicional tretzena de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquesta disposició
addicional, si volen la puc llegir textualment, diu: “Els fons
propis de Catalunya, situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a
l’Arxiu Reial de Barcelona, s’integren en el sistema d’arxius de
Catalunya. Per a la gestió eficaç de la resta de fons comuns amb
altres territoris de la Corona d’Aragó, la Generalitat de
Catalunya haurà de colAlaborar amb el Patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, amb les altres comunitats autònomes que tenen

fons compartits en el mateix i amb l’Estat a través dels
mecanismes que s’estableixin d’acord mutu”.

Jo ara no vull repetir el que es va dir en aquella comissió,
perquè ja consta en el Diari de Sessions i, a més, ens ho ha
recordat el portaveu del Grup Popular, però únicament sí que
volia incidir que potser sí que la redacció no era la més
adequada i no està corregida pel Tribunal Constitucional quan
diu, no pel que afecta els fons, sinó perquè tal i com està
redactat dóna a entendre que hi ha dos arxius, el de la Corona
d’Aragó i el Reial de Barcelona, quan aquest darrer en realitat
seria una secció del primer. El que no entenem de la intervenció
del diputat del Partit Popular és que digui que s’altera la situació
jurídica perquè aquest arxiu continua sent de titularitat estatal,
de gestió estatal, i que formi part d’un sistema d’arxiu, d’una
certa documentació, quan un sistema significa un treball en
xarxa, no crec que açò tengui cap problema de règim jurídic o
de situació jurídica.

El que sí ens hagués agradat és que aquesta proposició no de
llei anés sobretot dirigida a parlar del futur de la colAlaboració
necessària que hem de mantenir totes aquestes administracions
implicades i que són aquelles corresponents als territoris
representats en els documents que conformen el fons de l’arxiu,
l’Estat espanyol que és el titular i el gestor del fons. Però
l’exposició de motius torna a fer referència a aquesta sentència
del Tribunal Constitucional quan diu, i no podem per tant
defugir, també perquè malgrat el recurs d’inconstitucionalitat va
ser interposat en el moment que governava el Partit Popular
l’any 2006, però també el Partit Socialista a través del Govern
al qual suporta no el va retirar, o sigui, va mantenir aquest
recurs, i per tant no defugirem.

Però ara, una volta ja s’ha pronunciat el Tribunal
Constitucional, pensam que ja està i per tant que hem d’anar a
fer feina i per una altra cosa.

Del Grup Socialista no és un drama que aquest arxiu entri a
formar part, com hem dit, del sistema d’arxius de Catalunya,
una gran part de la documentació custòdia, com hem dit, s’ha
produït en aquesta comunitat, des de l’època comtal a l’època
de la Corona d’Aragó, com no podria ser d’una altra manera,
però també, com s’ha dit aquí, hi ha els fons de la Reial
Audiència, també els de l’antiga Generalitat de Catalunya, els
fons monàstics i conventuals procedents de la desamortització
de Catalunya i també aquests fons del segle XX, com són els
protocols notarials de la província de Barcelona, els fons
històrics, també s’ha de dit, de la Delegació Provincial
d’Hisenda, és a dir, tota una documentació que és pròpia de
Catalunya i que va des del segle XI també fins al 1962.
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Està clar que hi ha fons que fan referència a altres
comunitats autònomes actuals, però sobretot són documents
produïts també a Catalunya, i tècnicament parlant no és cap
barbaritat que entri per tant a formar part d’un sistema o d’una
xarxa d’arxius. És que si no hi fos aquest sistema, aquesta
xarxa, quedaria coixa també. Però açò no és nou, va ser una llei
del Parlament de Catalunya, concretament la 10/2001, de 13 de
juny, d’arxius i documents, que ja va integrar els arxius de
titularitat estatal en el sistema d’arxius, malgrat reconèixer que
s’havia de regir per la legislació estatal. També, posteriorment,
la Llei d’arxius de la comunitat valenciana, precisament la Llei
3/2005, també considera que l’Arxiu de la Corona d’Aragó està
integrat en el seu sistema d’arxius.

És cert que aquestes lleis també han estat recorregudes, però
el final ni m’importa ni m’he fixat en com havia acabat, perquè
no és l’important.

Però com dic, no és d’açò ja del que hem de parlar, sinó
d’activar els mecanismes de colAlaboració creats. A la
compareixença del conseller, parlaven que el patronat previst
per a la colAlaboració entre les comunitats autònomes
implicades, el ministeri i la generalitat, no s’havia reunit de
manera normal i habitual a causa també precisament del recurs
d’inconstitucionalitat i perquè els acords que es podien prendre
si es reunia aquest organisme podien acabar sense efecte. I ja
sabem tots que es va retardar tant i per què la sentència; després
van venir les eleccions catalanes, com també s’ha recordat. Però
ara ja som a un altre moment, per la qual cosa pensam que sí,
que efectivament ja no es pot retardar més la reunió del
Patronat, que es va crear com a un reconeixement que l’Arxiu
de la Corona d’Aragó és el dipositari precisament de documents
que afecten la història de territoris, recordaré, com el Rosselló,
la Cerdanya, Conflent, Vallespir, Còrsega, Sardenya, Sicília i
també les actuals comunitats autònomes d’Aragó, València,
Catalunya i les Illes Balears.

Però aquesta figura, el Patronat, ja va aparèixer per tant en
el primer Estatut d’Autonomia de Catalunya, i ho vull recordar,
el 1979 el primer Estatut ja deia que mitjançant la corresponent
norma de l’Estat i sota la seva tutela es crearà i es regularà la
composició i funcions d’un patronat de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, en el qual tendran participació preeminent la
Generalitat de Catalunya, altres comunitats autònomes i
províncies en el seu cas. Vull dir que és un patronat del qual
se’n parla des de fa molts anys i que encara no ha entrat en
funcionament, però no per culpa de la sentència darrera o de
l’Estatut darrer, no, açò ve de molt més antic.

Aquesta qüestió, la creació d’aquest patronat, va ser assumit
després també pels estatuts d’autonomia, tant la comunitat
valenciana, com també la d’Aragó i també apareix en el de les
Illes Balears; però la realitat ha estat que aquest patronat no
s’arriba a materialitzar fins a l’any 2006 i es constitueix
formalment el gener del 2007.

En definitiva, el Grup Socialista considera ja que sí que s’ha
de reunir i per tant vol votar favorablement la primera proposta
de la proposició no de llei i que reafirma que els fons que
integren aquest arxiu de la Corona d’Aragó són de gran
importància per a la història de les comunitats autònomes
d’Aragó, Catalunya, Illes Balears i València. I també faríem
nosaltres una petita apreciació a la darrera part, que diu que
formen un tot indivisible, perquè hi ha seccions que,
efectivament, són així, que són comuns a tots els territoris que
hem citat, i com han dit ja i s’ha repetit aquí, n’hi ha d’altres
que són únicament de Catalunya i no queda clar a quines ens
referim. Per tant, nosaltres el que suggeriríem seria un canvi per
clarificar i que digués en lloc de “les comunitats autònomes
d’Aragó, Catalunya, Illes Balears i València, segons el que
preveu el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó”, i no
entraríem en si són indivisibles i si no, etcètera, açò ja ho
establirà el Patronat.

El segon punt sí que el votaria favorablement, perquè el
Grup Socialista està a favor que es reuneixi, com hem dit, el
Patronat ja d’una vegada.

I finalment, quant al tercer punt, també en el mateix que en
el primer, en lloc de posar “mantenir la unitat dels fons que
integren l’arxiu”, posaríem “els fons els quals són objecte del
Patronat.”

I demanaríem també, com s’ha fet aquí, l’eliminació del
darrer punt, més que res perquè no s’acaba d’entendre, perquè
podria dur a confusions: una cosa és parlar colAloquialment o
amb declaracions a la premsa i una altra cosa és que quedi
fixada a una proposició no de llei que s’ha d’enviar després a
altres organismes, i jo demanaria per tant l’eliminació del darrer
punt, que diu: “sense alterar l’statu quo que hi havia establert
fins abans de la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya”, perquè no sabem ben bé què significa
açò, de quin statu quo parlam de manera pràctica, i també
perquè les sentències s’han d’acomplir, efectivament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Per donar resposta a les intervencions
dels portaveus que m’han precedit en la paraula, m’ha donat la
impressió que, entre d’altres coses, s’intentava cercar una mena
d’excusa respecte de realment quins documents integren aquests
fons. Tots sabem de quins documents parlam quan parlam de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Lament molt no haver dut el llistat de fons que hem discutit
any rera any en aquesta casa, però si volen els ho puc fer arribar.
No tenc el detall aquí, però estan perfectament explicitats,
perfectament determinats quins són aquests fons. De qualsevol
manera, no seré jo tampoc qui digui, des del punt de vista
arxivístic, quins són aquests fons que s’han d’integrar o que
integren l’Arxiu de la Corona d’Aragó, per a açò hi ha els
tècnics que ho han de dir en el seu moment.
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També s’ha fet referència a la qüestió del recurs, com si
defenséssim una actitud política sobiranista, nacionalista,
espanyolista respecte d’aquests documents. En absolut, salvant
la distància, en absolut és aquesta la nostra intenció; el problema
dels nacionalismes, al meu entendre, és que sovint interpreten
una part com el tot, no té res a veure la unitat política amb
unitats històriques o arxivístiques. Quan el nacionalisme ralla de
llengua ralla de nacionalisme, quan el nacionalisme ralla de
cultura parla de nacionalisme, quan el nacionalisme parla de
territori, parla de nacionalisme, nosaltres no és aquest el fons,
en absolut. Quan parlam d’arxius i quan parlam d’història,
parlam d’arxius i d’història i no volem dir res més enllà que açò,
que entenem que aquest fons arxivístic no es pot dividir. Quan
parlam de què no s’alteri l’statu quo, parlam de què totes
aquestes comunitats autònomes tenen drets adquirits i participen
d’una fórmula de gestió que no s’hauria d’haver alterat per
normes o per disposicions que posin per damunt de les altres
una determinada comunitat autònoma, açò és el que diem. El
que diem és que si, perquè clar, aquí sembla que si es romp
l’arxiu, nosaltres hem de quedar com a ximples sense fer res,
per açò es van posar les disposicions a la llei pròpia d’arxius de
les Illes Balears, com a salvaguarda. Si hi ha qualcú que romp
les cartes, doncs nosaltres també hem de poder tenir el dret de
rompre les cartes, és açò el que diem, nosaltres no quedarem de
braços creuats en aquest sentit.

Per tant, em fa gràcia que per a algunes coses els
nacionalistes siguin tan reivindicatius i tan batalladors i tan
lluitadors i per a altres coses, que semblen que són
d’importància menor, doncs bé, facem concessions que jo,
sincerament, no entenc.

Respecte de la fórmula del Patronat, torn a insistir, pens que
la fórmula del Patronat és correcta, és idònia, la qüestió és que
no hi ha hagut voluntat política des del 2006 a fer-la funcionar,
...

(Remor de veus)

... voluntat política des què es constitueix el Patronat...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, els demanaria una mica de silenci.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... es constitueix el Patronat amb un govern del PSOE, i
duem una partida d’anys i no hi ha hagut absolutament cap
voluntat política d’activar aquesta fórmula de gestió, amb la
qual cosa a mi no em venguin amb històries i amb comtes
perquè açò és així.

No volem res del que no ens pertoqui, açò ha de quedar ben
clar també, Catalunya té els seus drets, les Illes Balears tenen
també els seus; volem que els fons que varen integrar l’arxiu i
que varen motivar la constitució d’aquest Patronat doncs
mantenguin la unitat, mantenguin la capacitat de decisió i de
gestió de les diferents comunitats autònomes que tenen
documentació pròpia i compartida en aquest arxiu.

Vull recordar les paraules del portaveu del Partit Socialista
Obrer Espanyol a les Corts d’Aragó, el Sr. Jesús Miguel Franco,
on deia que confiava que el Tribunal Constitucional es repensés,
millor dit, que canviés de criteri i que anulAlés la disposició
addicional tretzena de l’Estatut català quan analitzi el recurs,
deia açò literalment. El portaveu de la Chunta Aragonesista,
Nieves Ibeas: “criticó la tibieza del Gobierno de la comunidad
y alertó -al PSOE clar- de que el actual fallo del Tribunal
Constitucional permite a la Generalidad catalana apropiarse
de los fondos comunes del Archivo de la Corona.” L’Advocat
de l’Estat de la comunitat autònoma també torna a insistir sobre
el mateix; és a dir, no és una dèria del Partit Popular, és un
criteri compartit per moltes comunitats autònomes i per
professionals reputats en aquesta qüestió, amb professors
universitaris inclosos.

És a dir, l’únic que volem és que els drets que tenen les Illes
Balears respecte d’aquest fons no surtin alterats.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, hauria de resumir.

EL SR. GORNÉS I HACHERO.

Sí, acab ja. Acceptaria el primer punt, la inclusió de segons
el que prevegi el Patronat de la Corona d’Aragó, però no puc
acceptar de cap manera que s’elimini la part final del tercer punt
perquè precisament l’alteració de l’statu quo és el que nosaltres
pretenem evitar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tant, entenc que serien aprovats per
assentiment els punts 1 i 2 i passaríem a votació el tercer punt.

(Remor de veus)

Sí. És el que ha manifestat el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Puc precisar?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Seria eliminar, “i que formi un tot indivisible” i substituir-ho
per, “segons el que prevegi el Patronat de la Corona d’Aragó”.
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EL SR. PRESIDENT:

És a dir, donaria per bona l’esmena plantejada per la Sra.
Rita. Ho pot repetir, Sr. Gornés?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

“Illes Balears i València segons el que prevegi el Patronat de
la Corona d’Aragó”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per tant, passaríem a votació el tercer punt. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

I no hi ha abstencions. Per tant, seria rebutjat el tercer punt.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6130/10, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a l'Institut Ramon Llull.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 6130/10, presentada pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, sobre l’Institut
Ramon Llull.

Per defensar la proposició no de llei, per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el
Sr. Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS.

Gràcies, Sr. President. Avui justament s’han ajuntat dues
matèries amb les quals tenim interessos comuns i matèries
comunes i pareix que tots coincidim que pot ser una manera
idònia de tramitar-les, de gestionar-les a través d’organismes
comuns on tothom tengui participació i facem economia
d’escala. Precisament enguany fa dos anys, se celebren dos anys
ja del retorn de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull i creim
que el balanç és molt positiu, creim que era bo que aquest
parlament en fes una constatació abans d’acabar el període de
sessions i abans d’acabar la legislatura perquè quedi, ja dic, una
valoració institucional positiva d’aquest retorn on crec que
només a la memòria de l’any 2010 hi ha unes aclaparadores
dades respecte del profit que se’n treu de la inversió que hi feim.

En qualsevol cas, només per apuntar-ne alguna amb el
resum davant, més de 800 creadors que han viatjat per prop de
200 ciutats arreu del món als cinc continents; prop de 60 països
que han acollit a través de diferents circuïts creació artística i
creadors de les Illes Balears amb presència d’autors i d’artistes
illencs a prop de 50 fires i festivals, una magnitud que era molt
difícil dur a terme tots sols; però, a més, dins el sistema general
de suport a la llengua catalana s’ha de tenir en compte que
l’Institut Ramon Llull, per exemple, ha donat suport a 126
universitats que donen estudis de llengua, de literatura, de
cultura catalana a 31 països d’arreu del món i creim que aquesta
acció comú ens permet arribar a llocs que tots sols no hi
arribaríem. A part de les activitats pròpies de la seu de l’Institut
que s’ha obert a Palma en el carrer Protectora i que ja du més

d’una trentena d’actuacions, de presentacions, de conferències,
de trobades, de recitals i que, per tant, ha esdevengut també un
altre punt de trobada d’intervenció cultural a les Illes Balears.

Per tant, creim que en aquest sentit n’hem de fer una
valoració positiva i és el primer punt de la nostra moció, és més
pensar fins i tot en altres coses que sigui el Llull o que sigui una
altra cosa que no sigui el Llull, però que, per exemple, pens en
temes com televisions, canals temàtics, ara aquest canal esportiu
de la Corporació Catalana de Televisió, hi ha determinats tipus
de canals temàtics que difícilment podrem afrontar a través
d’IB3 o afrontar-los, en un altre sentit, ja dins el món d’internet.
Crec que serà bo que més enllà de mantenir evidentment sempre
el màxim d’oferta pròpia de les Illes Balears també hi ha
d’haver elements que si el que té és el suport propi sigui la
llengua del país, ens hem de posar d’acord amb totes les altres
administracions, institucions que la tenen per pròpia i és evident
que en primer terme hi ha Catalunya per la seva magnitud i pel
que representa econòmicament.

En aquest mateix sentit del que parlam, crec que hi ha un
cert paralAlelisme amb el debat anterior sobre la cessió de la
Corona d’Aragó, també s’ha de reivindicar una manera
confederal, estricta de gestionar aquest tipus d’ens i molt basats
en el principi de subsidiarietat, és a dir, sempre cedir només allò
que realment cedint-ho hi guanyes i després, també, garantint
molta d’autonomia i participació en el mateix nivell, en el rang
que correspongui de tots els territoris.

Per tant, creim que aquest segon punt era un moment, quan
la vàrem presentar, sempre té aquesta cosa, aquests mesos de
decalatge entre la presentació i la discussió, en el quals hi havia
el moment del canvi que s’havia de produir en el Llull i que
malgrat la reflexió val per sempre, és adequada tenir-la en
compte. Hi ha uns elements que nosaltres pensam que sense
precisar com s’hagin de reflectir en els estatus de plena
autonomia de l’ens de les Illes Balears i també, d’alguna
manera, de casar la fórmula institucional de la participació,
creim que seria bo que així fos. El nou director que s’ha triat, el
Sr. Villatoro, té totes les característiques per poder fer viable
qualsevol mena d’iniciatives que es duguin a terme de les Illes
Balears, i hi tenim plena confiança. Aquest era el segon punt de
la proposició.

El tercer és també una espina que perquè agafi tota la
potència que toca tenir aquest institut, tota la pluralitat que a
nosaltres ens agradaria que tengués la participació del País
Valencià i més enllà d’això tots els països de cultura i llengua
catalana, ja existeix, l’Estat d’Andorra participa dins la
fundació, però ens agradaria que des de València es valorés la
integració dins el Llull. Creim que aquí, a les Illes Balears, per
ventura tenen un camí d’ambaixadors que pot ser molt útil o
molt sensible per poder arribar a aquest acord en què tots
coincidim en aquesta mena d’ens. Realment seria un camí
històric des de diferents sensibilitats polítiques de com es deia
el nacionalisme ho veu d’una manera, però el països són
gestionats per distintes sensibilitats, però si quan parlam de
llengua parlam de llengua, quan parlam d’història parlam
d’història, doncs anem a cercar ens que gestionin això sense
posar-hi cadascú l’èmfasi que calgui. Per tant, nosaltres
valoraríem molt que el País Valencià s’incorporàs al Llull i ens
agradaria que hi hagués una convidada explícita, cordial i
respectuosa naturalment amb la decisió que adoptin per part
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d’aquest parlament i aquest és el tercer punt de la proposició no
de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Mixt
intervé la Sra. Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L’Institut
Ramon Llull desenvolupa una tasca fonamental, el portaveu que
m’ha precedit n’ha fet un petit resum de totes les iniciatives que
ha duit a terme només aquest 2010, per tot allò que és la llengua
catalana, la cultura que s’hi expressa, que és la de la projecció
exterior. Entenem que la plena normalitat lingüística i cultural
passa per comptar amb un òrgan que serveixi per promoure la
llengua i la cultura arreu del món, salvant òbviament l’abast i el
volum que té la cultura catalana d’acord amb les seves
dimensions, hem de pensar que hem de treballar perquè
efectivament l’Institut Ramon Llull sigui per a la llengua
catalana el que són el British Institut o el Nord American per a
l’anglès o, òbviament, l’Institut Cervantes per a la llengua
espanyola. Vull dir, serien òbviament, ja ho he dit, posant cada
cosa en el seu abast, just serien més o menys els paralAlels.

Per tant, entenem que una cultura viva plenament
incardinada en el món ha de comptar amb un instrument de
projecció exterior i que l’Institut Ramon Llull està fent molt
dignament la seva tasca. L’actual govern de les Illes Balears hi
ha fet una contribució important i hi participa amb tota
normalitat, com ha de ser. L’Institut Ramon Llull avui és l’únic
organisme que compta amb participació oficial de tots els
territoris de parla catalana a través de les seves institucions o a
través dels ajuntaments, com és el cas del País Valencià. Per
tant, crec que és del tot just que el Parlament de les Illes Balears
reconegui la tasca que ha realitzat l’Institut Ramon Llull i que
deixi constància del valor que té per a la promoció exterior i per
a la nostra cultura així com que es faci una aposta clara per la
seva consolidació i potenciació. Crec que si volem ser una
cultura normal hem de tenir presència al món amb tota
normalitat sense passar per intermediaris, de manera directa i
decidida. Per tant, estam completament d’acord amb el punt 1
d’aquesta proposició.

Ara sí passaríem al tercer punt, faríem un bot i passaríem al
tercer punt per dir que també és del tot lògic, constitueix una
anomalia en l’estructura de l’Institut Ramon Llull que no hi hagi
una participació directa de la Generalitat del País Valencià,
havent-hi, com hi és, la de la Generalitat de Catalunya, del
Govern d’Andorra i del Govern de les Illes Balears. Per tant,
queda un forat massa visible, una anomalia massa gran a l’hora
d’articular l’Institut. Està molt bé que no havent-hi govern,
ajuntaments com el de Morella, el de Xàtiva o el de Sueca hagin
pres la determinació de participar-hi directament, però
òbviament no deixa de ser una anomalia. Per tant, seria lògic
que participàs directament el govern de la comunitat autònoma
d’allò que havia estat l’antic Regne de València. No fa falta
recordar totes les pàgines que han aportat tan importants la
llengua i la cultura feta en el País Valencià com, i crec que no
està de més recordar-ho, tota la poesia d’Ausiàs March, el

Tirant lo Blanc, Jaume Roig o Isabel de Villena. Per tant,
pensam que aquest punt també és important i s’hi ha de votar a
favor.

Quant al segon punt també podríem dir que a grans trets
estam d’acord amb allò que es planteja, però hi tenc alguns
dubtes que m’agradaria expressar. Entenc que és positiu dotar
de major autonomia els ens territorials de l’Institut Ramon Llull
atenent el caràcter plural de la nostra llengua i cultura. Jo ho
trob una mica paradoxal amb la gran unitat que hem defensat
abans de l’Arxiu de la Corona, però bé, crec que s’entén i que
es complementa. Aquesta idea és impensable en els països
veïns, ningú no es planteja quin grau de participació ha de tenir
Andalusia o La Rioja a l’Institut Cervantes ni tampoc quin grau
de participació han de tenir zones com el Périgord o el Pas-des-
Calais a l’Aliança francesa, però bé, sabem que tenim un país,
que és el nostre, que té unes característiques molt específiques
i entenc que està bé que subratllin la consolidació d’un grau
important d’autonomia territorial sense desmerèixer per això la
unitat de l’Institut. De la mateixa manera que abans havíem
defensat la unitat de l’Arxiu.

Allò que em provoca un major dubte és la qüestió de la
participació efectiva en la direcció de l’ens, d’una banda,
sobretot la paraula aquesta de “participació efectiva”, què vol
dir que la participació fins ara no ha estat efectiva? Bé, d’una
banda es podria pensar que les Illes Balears volen augmentar
moltíssim la seva participació econòmica en aquest projecte, i
no sé si en aquests moments de pressupost -diríem- les arques
del Govern de les Illes Balears poden aspirar a augmentar
aquesta participació. Si no és així podria parèixer que estam
expressant alguna mena de disgust amb relació a com s’ha
portat fins ara la direcció del Ramon Llull i em sabria greu que
fos així. Pensau que la relació entre les Balears i la resta ha estat
bona, la participació de les Illes ha estat de respecte i des del
respecte a l’autonomia i, per tant, pens que podem sentir-nos
satisfets de la gestió que ha tengut el director fins ara o de
l’anterior govern de la Generalitat, Josep Bargalló, i també estic
completament convençuda que el nou director que ha entrat ara
a l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro, un intelAlectual
destacat, un magnífic coneixedor de les Illes Balears, farà una
gestió també brillant, jo tampoc no tenc cap ni un de dubte.

Per tant, em sabria greu que algú des de Catalunya o des
d’algun altre territori de llengua catalana pogués considerar que
estàvem donant a entendre unes reserves que almenys, per part
meva no existeixen. Per tant, proposaria o bé suprimir l’apartat
després de la coma o faria aquesta esmena per tal -diríem- que
no hi hagués aquestes ambigüitats. És a dir, a partir del mot
“territorials”, a la quarta línia de l’apartat segon, i evitar
qualsevol tipus de malentès. Per tant, el segon punt, des del meu
punt de vista, quedaria redactat de la següent manera: “el
Parlament de les Illes Balears insta els òrgans rectors de
l’Institut Ramon Llull a promoure les mesures adients perquè
sense perjudici dels principis bàsics de coordinació i unitat que
han d’animar l’institut es dotin de major autonomia els ens
territorials”.
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Per tant, només acabar animant el Govern a continuar amb
la tasca realitzada a l’Institut Ramon Llull i expressar el desig
de continuïtat per sobre de contingències polítiques més
immediates.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu perquè després
de llegir l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei
i d’escoltar també el portaveu del BLOC fer la seva exposició,
no podem fer altra cosa que compartir aquests arguments perquè
tant el nostre grup parlamentari com el Govern també, al qual
donam suport, varen considerar important en el seu moment que
a les Illes Balears es reintegrés aquesta entitat cultural, que és
una altra porta oberta al món per a la nostra cultura i la nostra
llengua. I més també quan parlam d’una entitat cultura que
justament porta el nom d’un important personatge per a la
història del pensament i de les lletres catalanes com és el
mallorquí Ramon Llull. També perquè totes les formes de
colAlaboració pensam que són interessants i l’Institut Ramon
Llull ens permet aquesta estreta colAlaboració amb altres països
i comunitats autònomes amb les quals compartim tantes coses
en comú, entre d’altres la llengua.

Efectivament, també pensam que l’experiència d’aquests
tres anys ha estat positiva i ens sembla pertinent que el
Parlament de les Illes Balears ho reconegui i afavoreixi les
passes que han de donar perquè la comunitat autònoma que hi
manca per arrodonir aquesta tasca comuna de projecció exterior
de la nostra cultura, que és la valenciana, es pugui afegir al
projecte, i més quan molts dels seus municipis, com s’ha dit
aquí, a través de la xarxa de ciutats valencianes formen part de
la Fundació Ramon Llull de la qual participa també l’Institut.

És per aquest motiu que el Grup Socialista votarà a favor de
consolidar i potenciar, per tant, la tasca del Consorci Ramon
Llull i també d’emprendre negociacions per incorporar el País
Valencià com a membre d’aquesta entitat. I fonamentalment
estam d’acord també amb l’esmena que ha presentat la
representant d’Eivissa pel Canvi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Pens que estam tots d’acord a
destacar aquesta important tasca que al voltant sobretot de la
projecció exterior de la llengua i de la cultura catalanes, amb
totes les seves modalitats, es du a terme des de l’Institut Ramon
Llull. Estam tots -crec- d’acord. També és cert, i també estam
d’acord amb el que s’ha manifestat, que des de les Illes Balears
tal vegada sí és veritat que hauríem de fer més feina per
aprofundir en l’autonomia de l’Institut a les Balears, no hem de
-pensam nosaltres- que no hem de voler estar sotmesos als
dictats de Catalunya i hem de lluitar per ser autònoms sobretot
tenint en compte les nostres peculiaritats, les nostres modalitats
insulars, les manifestacions culturals de cada illa i, en definitiva,
aquesta pluralitat insular de la nostra comunitat.

Així i tot jo no puc deixar de recordar el que va passar la
passada legislatura quan el Govern del Sr. Pasqual Maragall va
cessar sense consultar ni informar ni dir absolutament res el
Govern de les Illes Balears,  va cessar l’anterior director de
l’Institut, Sr. Pujals, i sense comunicar res al Govern de les Illes
Balears, i això que com vostès saben el Govern és cofundador
de l’Institut, va nomenar el nou director que era un editor amic
del Sr. Maragall. Aquest és el títol que tenia aquest senyor.
Aquest fet va ser d’un total menyspreu cap al Govern de les
Illes Balears, nosaltres vàrem notar, vàrem trobar a faltar la
lluita d’anar-hi tots junts per tal de reivindicar que es tenguessin
en compte les Illes Balears com a cofundadora de l’Institut i que
no es prenguessin decisions unilaterals, no va ser així, vàrem
quedar tots sols i això va ocasionar la sortida de les Illes Balears
de l’Institut. Esper que aquest lamentable fet no es torni a
repetir perquè això va provocar, ens va obligar a reorganitzar i
a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics.

El govern actual va considerar tot això, ho va tenir en
compte i es va tornar a sumar al Ramon Llull dia 1 de gener de
2009. Res a dir al respecte, perfecte.

Tal vegada, com he dit abans, enyoram un interès ben clar
de començar a tenir una miqueta més de protagonisme com a
Govern balear, però ja entrant al que fa als punts de la moció, he
de dir que nosaltres estaríem d’acord amb el primer i el segon
punts, però pensam que el tercer punt no és de la nostra
competència. La Generalitat Valenciana farà el que trobi que
hagi de fer, i en un estat de democràcia com el que estam ho
respectam i ja estam. Vull dir que jo crec que nosaltres no ens
hem de ficar, igual que els altres tampoc no volem que es fiquin
en els nostres assumptes, en el que facin altres comunitats.

Jo no voldria acabar sense manifestar des del Grup
Parlamentari Popular la nostra més sincera enhorabona i el desig
de la millor sort al Sr. Villatoro dins aquesta nova aventura que
comença i li desitjam tota la sort del món.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair a tots els
grups el suport expressat. Jo crec que és important que aquest
tipus de pronunciaments i el moviment convuls que va viure el
Llull d’alguna manera quan se’n va anar les Illes Balears en
aquell moment, puguem recuperar un consens i una unanimitat
sobre la participació. Jo crec que això ho valoram molt i s’han
de fer gestos de per totes bandes perquè mantenir-la, perquè és
important aquesta actitud unida en l’aposta pel Llull.

Per tant, bé, jo crec, Sra. Marí, que de la meva intervenció
em sap greu que s’hagin suscitat tants de dubtes, perquè
nosaltres no preteníem expressar-los. Si vostè creu que algú
podria tenir dubtes enviï-li el Diari de Sessions amb la nostra
intervenció i crec que veurà que la vocació del nostre grup és
realment d’apostar pel Llull, ara, això sí, fer-ho amb un sistema
confederal que estic d’acord amb vostè que no és molt habitual,
com a mínim dins territoris estatals, sí entre estats; vull dir que
-ja li ho he dit jo- si Colòmbia vol entrar al Cervantes sí que dirà
coses; no ho dirà segurament Andalusia perquè té un altre
esquema Espanya de funcionar però ho dirà Colòmbia, i ho dirà
Veneçuela, i ho diran... Vull dir que els estats sí, els estat sí que
estableixen fórmules per entrar dins el Cervantes o per entrar
dins reials acadèmies, però és ver que dins l’Estat no existeix
aquesta mentalitat, en bona mesura per una tradició cultura jo
diria castellana, però que jo crec que no passa res si nosaltres en
tenim una altra la movem des d’aquesta confederalitat i des de
la subsidiarietat, també, no?

Ara, indiscutiblement des de la unitat, és a dir, ho diu
específicament la moció, i si no ho digués prou clar també..., no
ho sé, la rectificaríem, però sempre es diu en tot moment, en el
punt segon, que es doti d’autonomia sempre des dels principis
bàsics de coordinació i d’unitat que han d’animar l’institut. És
que no té sentit l’institut si és des d’un altre punt de vista. Per
tant és evident.

Quin és el tema institucional al qual nostres fèiem
referència? Jo crec que no es tracta tant d’entrar en el detall com
efectivament d’evitar les situacions que s’han vist. Nosaltres
creim -i no vull entrar en polèmiques- que hi va haver una
predisposició a abandonar el Llull per part del Govern de les
Illes Balears l’anterior legislatura, però que hi va haver un
element de provocació (...) Sra. Feliu que hi era. Per tant
m’estim més no remenar dins aquest bullit perquè allò
interessant per part nostra és que hi hagi el màxim consens i per
tant no ho remoguem, però hi ha d’haver unes fórmules dins
aquest estil, que hi són, perquè la presidència és rotatòria i no es
mira pel nombre econòmic que s’hi ha aportat; és a dir, s’ha de
fer un sistema on tothom s’hi senti a gust, com ha passat amb
Andorra, com ha passat..., amb uns esquemes que ho tenguin en
compte, i jo crec que, la mecànica, hi ha estat. Però és cert que
per exemple (...) que un director adjunt sigui un director, a més
de director de la seu, sigui adjunt sempre al Llull, hi hagi alguna
fórmula de garantir la participació de tots, no ens pareix
malament.

Jo si per arribar a un consens es vol, per exemple, llevar la
darrera precisió, que per ventura no importava, que era..., com
és que ho diu?; en el segon punt..., “amb fórmules com les
previstes per a la presidència o d’altres semblants”, perquè
d’alguna manera ve a precisar una manera, que és la prevista ja
per a la presidència, que per ventura la podríem llevar i
nosaltres no tenim cap inconvenient a llevar aquest darrer
apartat. Ara, incidir en la línia que diu la Sra. Feliu, que no
estaria malament fer una segona reflexió dels estatuts perquè la
direcció efectiva de l’ens sempre quedi garantit que és
participada, a mi em pareix molt bé, i jo crec que, n’estic
convençut, el Sr. Villatoro, això, ho entén. I que ha estat
funcionant més o menys així, com l’autonomia de l’ens, però és
cert, també, una certa tendència, a les coses centralitzades, de
pensar que hi ha jo crec que unes piràmides que no tenen per
què ser-hi.

Per tant jo crec que aquesta premissa, que aquí hi és i, ja dic,
si no s’hi veuen tants de dubtes passa amb molta naturalitat el
pronunciament del Parlament de les Illes Balears, que és talment
com nosaltres ho volíem, doncs nosaltres aquesta és la reflexió
que dúiem a la proposició no de llei. També és ver que si ho
hagués sabut abans per ventura ho hagués pogut calibrar abans,
però jo ara no coneixia aquesta esmena i, si pot ser, ja dic,
nosaltres estam disposats a llevar aquest darrers incís, és a dir,
llevar “amb fórmules com les previstes”, no cal posar cal
fórmula, sinó senzillament posar que “sense perjudici de la
unitat i la coordinació hi ha d’haver autonomia dels ens (...) i
participació dins la direcció efectiva de l’ens”. No és cap
proposta nova ni canvi però sí que és una reflexió que fa el
Parlament de les Illes Balears. 

I en aquest cas també demanaria al president, per ventura,
que valori qualque dia, jo no sé si serà en aquesta legislatura,
però una fórmula de (...) seria una reunió conjunta de les
comissions de Cultura del Parlament de Catalunya i del
Parlament de les Illes Balears perquè algú ha de poder fer venir
el Llull. El pot fer venir el Parlament de Catalunya,
indiscutiblement; el Parlament de les Illes Balears, també, però
també qualque pic, un pic per legislatura o els que siguin
necessaris, també ajudaria a aquesta idea del Llull de fer el
seguiment d’un ens comú comunament. Però, vaja, aquesta no
hi era i només queda in voce. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Queda registrada aquesta petició per al
pròxim president d’aquesta comissió.

Per tant entenc que podríem aprovar els dos primers punts
per unanimitat, els dos primers punts amb la retirada de la
segona frase, a partir d'“amb fórmules” fins al segon punt.
Aquests dos punts per assentiment.
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I el tercer el passaríem a votació.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

I no hi ha abstencions.

Per tant seria aprovat per 8 vots a favor i 7 en contra.

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