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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 5777/11 i 2131/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5777/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a Espai
Mallorca.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5777/11 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
a Espai Mallorca, té la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Donar a conèixer i difondre allò que produeixen els nostres
autors, artistes, artesans i productors en els territoris de parla
catalana i més concretament a Barcelona és la tasca de l’Espai
Mallorca. Tenir ressò a l’àmbit del nostre mercat cultural
natural és vital per divulgar l’esforç i la producció creativa dels
nostres escriptors i artistes, res d’això no és possible sense la
implicació de les institucions. Ara mateix, l’Espai Mallorca
passa moments molt delicats que posen en perill la seva
continuïtat, deixar-lo caure fora malversar la feina de molts
anys.

Tanmateix, aquesta exposició de motius fou redactada el
mes de novembre de l’any passat, de l’aleshores ençà molts han
estat els esdeveniments a l’entorn de l’Espai Mallorca, sense
que cap d’ells en garanteixi el seu futur. Fins on sé, a hores
d’ara el Consell Insular de Mallorca ha pagat les nòmines dels
treballadors posant-se al corrent. L’Espai, repetesc, fins on jo
sé, no ha rebut cap ajuda institucional per part del Govern ni de
cap altra institució. El Govern hi genera algunes activitats que
paga i el conseller es comprometé en comissió a cercar
solucions i parlar en aquell moment de l’Espai Illes, per tal de
fer-lo més ampli i que no només fos una finestra de Mallorca a
Barcelona, sinó que ho fos de totes les Illes i que el cost de
manteniment fos compartit.

La realitat és que la situació precària de l’Espai Mallorca és,
si fa no fa, la mateixa que quan es redactà aquesta proposició no
de llei, mig any no ha estat temps suficient per solucionar una
situació delicada.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears i la Conselleria de Cultura
a donar suport a l’Espai Mallorca per tal de continuar amb la
promoció de l’obra dels nostres creadors.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat, el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta proposició no de llei, per donar suport a la continuïtat
i a l’impuls d’aquest Espai Mallorca, amb independència de,
com s’apuntava, quina és la fórmula jurídica que s’arbitri, si
s’hagués de canviar. És cert que quan va néixer en aquella
legislatura del 95-99 com a una iniciativa del Consell de
Mallorca, en aquell moment conseller de Cultura en Damià
Pons, era precisament, tot i pensar que en bona part aquesta
mena de funcions per ventura corresponia al Govern de les Illes
Balears, doncs hi havia un govern que no ho veia així i, en tot
cas, crec que el que hem de celebrar tots és que la iniciativa fos
reeixida. I després a distints moments sí que s’ha intentat que
fos una mena de consorci, amb participació dels consells que
són els que tenen la competència en matèria de cultura, però
sota l’ègida o sota, d’alguna manera, el paraigua del propi
Govern i fins i tot amb alguna mena de colAlaboració, sinó
només econòmica, fins i tot institucional per part de la
Generalitat, per part de les institucions que hi poguessin tenir
interès.

També vull celebrar que fa poques setmanes que hi ha hagut
un acord del Parlament de Catalunya a favor de la continuïtat de
l’Espai de Mallorca amb el compromís de la Generalitat, amb
la instància del Parlament de Catalunya a la Generalitat, que
s’impliqui també, si calgués, perquè continuï aquesta iniciativa.
Ara que avui, com se sap, doncs s’ha donat alguna mena de
garantia, el Consell ha pagat els deutes fins al 2011, però encara
queda tot l’apartat 2012 i sobretot la idea de l’all al cor.

Crec que el conseller ha donat tranquilAlitat també de què
veia que era necessari, interessant que hi hagués aquest espai,
cosa que també saludam, però el que sabem és que avui per avui
i des de fa mesos només hi ha una botiga a Barcelona, no hi ha
activitats, no hi ha iniciativa, no hi ha pràcticament activitats
culturals, hi ha una botiga, hi ha un espai que tots vostès deuen
conèixer, hi ha aquest espai però que no genera actuacions.

De part del Consell s’han pressupostat 150.000 euros en els
pressuposts, com saben; l’any passat eren 250.000. La idea era
que el conveni del 2012 ja anàs directament a signatura, crec
que era fins i tot a l’ordre del dia d’un ple que es va retirar en el
darrer moment, perquè no hi ha encara aprovat el Pla estratègic
de subvencions. El conveni donava la tranquilAlitat que es
pagava el 50% a l’hora de la signatura, però avui tornam estar
en la mateixa situació d’angoixa i d’intranquilAlitat i de manca
de garanties.

També a preguntes que es varen fer al conseller, apuntava
que amb aquest compromís de la Generalitat, de cercar alguna
fórmula de colAlaboració conjunta, es donarien garanties. S’ha
d’aclarir també quin serà el paper del gremi d’editors dins la
seva gestió, si continua, amb quines condicions, si no és així. I
jo crec que això és important tenir-ho.
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S’ha apuntat en distintes ocasions que hi havia un pla
estratègic o que hi haurà un pla de viabilitat, nosaltres no en
coneixem res, no sabem a quin moment es troba. I crec que serà
bo que avui hi hagi una expressió del Parlament que expressi
l’interès per a la continuïtat d’aquest espai i saludi jo crec la
quantitat de llibres i d’autors, jo crec que qualsevol autor que ha
passat per aquell espai podrà nomenar doncs el que li ha pogut
representar, com a una porta d’entrada al mercat català. I jo crec
que, a més, són iniciatives que també apunten després, dons de
la botiga conjunta de Blanquerna a Madrid o d’altres iniciatives,
que és senzillament tenir aquest cavall de Troia, no en un sentit
bèlAlic, però en un sentit de poder entrar i ser conegut perquè
una vegada tenim els nostres autors que si no aconsegueixen
aquestes cartes de presentació, doncs de vegades costa més
ésser atès en el gran mercat català que té les lletres catalanes,
que tenen les lletres per tant els nostres escriptors en llengua
catalana.

Per tant, donar un suport i confiam que avui hi hagi un acord
unànime i no només ja aquest acord sinó que després hi hagi les
accions conseqüents darrera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Diputada, la Sra. Margalida Serra i Cabanellas.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Ara fa més de tretze anys que va néixer Espai
Mallorca per tal de promocionar i difondre la cultura de les Illes
Balears a Catalunya. Va ser una iniciativa de la Conselleria de
Cultura del Consell de Mallorca, en colAlaboració amb el gremi
d’editors de Balears. L’objectiu de l’Espai Mallorca és donar a
conèixer els productes culturals de les Illes Balears,
promocionar els seus artistes i escriptors i crear vincles i
intercanvis amb Catalunya.

Cal recordar que l’Espai Mallorca està gestionat pel gremi
d’editors de les Balears, té el patrocini del Govern de les Illes i
de la Generalitat de Catalunya i depèn del Consell de Mallorca.
Fins ara estava finançat, tal com ha dit el Sr. Alorda, amb
250.000 pel Consell de Mallorca, uns 30.000 euros per part el
Govern, uns altres 30.000 també per la Institució de les Lletres
Catalanes i uns 70 o 80.000 euros de recursos propis, de vendes
i tot això.

També és cert que l’Espai Mallorca passa per moments
difícils, tal com han exposat els diputats; fa més de tres anys que
els treballadors també pateixen retards en el cobrament de les
nòmines, fins arribar als cinc mesos, ha arribat al punt que les
treballadores varen posar una demanda al gremi d’editors,
sobretot per aquest incompliment del pagament. I, com sortia
ahir pels mitjans de comunicació, doncs el judici s’ha ajornat ja
dues vegades que estan mirant un i l’altre d’arribar a un acord.

També hem de recordar que quan el Partit Popular va
assumir el Govern, aquesta legislatura del Consell Insular hi
havia un deute amb l’Espai Mallorca de bastant euros. S’han
anat tenint les distintes reunions i negociacions amb els
representants dels consells, el gremi d’editors, els treballadors,
a fi de donar una solució a aquest problema econòmic que
existeix. Després de les distintes negociacions el consell insular
va acomplir la seva paraula i va fer efectiu el deute de 85.000
que corresponien al que quedava pendent de l’aportació de l’any
2011. I dia 12 d’abril es va cancelAlar el deute que tenia amb el
gremi d’editors.

Per a l’any 2012 es firmarà un conveni de 150.000 euros,
això sí, hi ha 100.000 euros menys que l’any passat a causa de
la situació econòmica en què ens trobam.

A més del Consell, clar, hi ha l’aportació del Govern, 30.000
euros de l’Institut Baleàric i l’aportació del Govern, que són
30.000 euros igual, la qual cosa no es fa de nivell econòmica
sinó que s’organitzen distintes activitats.

També s’han compromès a elaborar un pla de viabilitat per
tal d’equiparar els ingressos i les despeses i així poder garantir
la continuïtat de l’Espai Mallorca. D’aquesta manera s’ha
aconseguit desencallar la situació d’incertesa que hi havia fins
ara i que havia dut a terme anulAlar les activitats del passat mes
de febrer. Tal com diu el Sr. Alorda, però, a més d’una tenda,
resulta que ara es donen més coses, perquè la setmana que ve la
directora general de Cultura se’n va a l’Espai Mallorca a
inaugurar exposicions i tot això, venc a dir que no ha estat
aturat.

Per altra banda, el Govern, com els dos diputats han dit,
sempre ha manifestat el seu interès per mantenir l’Espai
Mallorca com a centre de promoció i difusió de la cultura de les
Illes Balears a Catalunya. Així ho ha dit el conseller en diverses
ocasions, l’interès del Govern de les Illes Balears és mantenir
l’Espai Mallorca. Es centra en aquests moments en la recerca de
solucions de la problemàtica que hi ha actualment: en primer
lloc, s’ha d’estudiar el conveni i evidentment les condicions que
s’hi fixen, tant per part del Consell de Mallorca com per part del
gremi d’editors. Això du implícit també l’estudi dels deutes i
altres qüestions vinculades amb el sosteniment econòmic del
centre.

En segon lloc, el Govern ha manifestat la conveniència de
convertir-lo en Espai Illes, com a centre de difusió i foment de
la cultura de les nostres illes, tant Mallorca, Menorca, totes, per
tant d’implicar-hi tots els consells insulars.

El Govern de les Illes Balears farà les gestions oportunes per
propiciar que l’Espai Mallorca tengui els recursos suficients i
també dissenyarà activitats culturals que es puguin desenvolupar
en aquest espai.
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Atès tot això, a veure consideram un poc innecessari instar
el Govern a fer accions que ja estan previstes i amb les quals ja
s’hi treballa, però també tenim en compte, a veure, que la
proposició va entrar en el novembre. Així i tot, encara que
l’Espai Mallorca depèn del Consell, doncs des del Partit Popular
votarem a favor d’aquesta proposta, perquè creim que entre tots,
i més amb els temps que corren, s’ha de fer l’esforç necessari
per mantenir aquest espai i poder donar difusió de la cultura de
les nostres illes a Catalunya.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sr. Maicas, té vostè la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, presidenta. No, només agrair el suport dels dos
grups parlamentaris. Crec que val la pena fer l’esforç, sé que
s’està fent; ahir mateix el president en funcions o el president
del gremi, en Josep Juan, em manifestava la seva preocupació,
perquè és ver que hi ha esperances però que no es concreten, tal
vegada per les dificultats econòmiques del moment; el gremi
d’editors aquí és un gremi petit, així com a Catalunya és un
gremi molt potent, aquí és un gremi petit, és un gremi feble,
amb pocs recursos, amb edicions limitades, amb ingressos
limitats que seria inviable tot aquest projecte sens el suport de
totes les institucions.

Per tant, agrair als dos grups, Antoni Alorda i Margalida
Serra, aquest suport i esperar que el tema de l’Espai Mallorca o
Espai Illes, espai com es vulgui dir, aquesta finestra que tenim
ara a Barcelona deixi d’estar en aquesta zona que fa tres anys
que hi és d’inseguretat, per refermar-se en el lloc que li
correspon i que serveixi efectivament per donar projecció a tota
la creativitat d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Idò s’entén que assentiment en aquesta
proposta. Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE
5777/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2131/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a suport a l'orquestra simfònica de
les Illes Balears Ciutat de Palma.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2131/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a suport a l’orquestra simfònica de
les Illes Balears ciutat de Palma.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, seguint un poc el guió que
expressa la proposició no de llei que hem fet, hem procurat
d’alguna manera representar-hi, incloure-hi tots els elements
que consideràvem importants per defensar aquesta proposta,
volíem recordar la importància, en primer lloc, que ha tengut
l’orquestra simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma,
durant tots aquests anys. És cert que fa encara no bé 25 anys
d’ençà que es crea la simfònica actual, però que realment recull
tota la tradició que tenia la Simfònica de Mallorca de l’any 46,
que en aquell cas, amb aquells prohoms, com apuntava el doctor
Josep Balaguer i Antoni Parietti, i dirigida per Eaktay Ahn.

Després d’aquells moments en què desapareixia l’orquestra,
va agafar aquesta nova força a l’any 72, en aquest sentit sí com
a una orquestra municipal, l’Orquestra Simfònica Ciutat de
Palma de Julio Ribelles, i que va tornar tenir moments difícils,
moments en què la crisi doncs pareixia que qüestionava
l’element de tenir una gran orquestra en el país. Va ser en aquell
moment, l’any 88, quan el Govern de les Illes Balears, el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma varen ser
conscients que convenia unir les forces per crear una fundació
per dur l’orquestra, neix aquest fundació, el Consorci Fundació
Pública de les Illes Balears Balears per a la Música i és quan es
crea l’orquestra actual.

De llavors ençà hi ha hagut moments de dificultats, hi ha
hagut moments de penúries, però també hi ha hagut moments
evidentment d’esplendor i d’empenta que ha arribat als principis
de segle quan realment ha tengut un reforç important. Aquests
darrers anys ha tengut baixades importants, com vostès saben ja
va tenir una baixa del 10% a l’any 2010, aquells 6 milions
d’euros que va arribar a tenir la fundació a l’any 2009 i els anys
anteriors ja varen passar a 5.400.000 l’any 2010; però després,
dins 2010 i 2011, un poc quasi quasi el mateix escenari en què
es troba l’Espai Mallorca amb distintes quanties, hi ha els
problemes de liquiditat, d’ingressos, de tresoreria que comença
a patir fins i tot a nivell d’actuacions ordinàries, els préstecs que
ha de subscriure l’orquestra, etc., sempre es paga, sempre hi
són, però amb dificultats.

Un dels ingressos, per exemple, que també queda en entredit
és una subvenció que hi havia de l’IBATUR que al final no es
satisfà, ara ja el conseller de Turisme no reconeix aquest deute
amb la Simfònica, que la Simfònica sí que el reconeix com a un
deute que té el Govern amb ella, per tant aquí també hi ha un
desquadrament pressupostari de les dues entitats. I en qualsevol
cas, crec que la gran retallada real, és a dir, o millor dit formal,
la que és oficial, és la que es produeix l’any 2012. A l’any 2012
realment hi ha hagut una baixa molt important.

El Govern passa dels 2.200.000 que tenia l’any 2010; l’any
2011 només n’havia entregats 2.050.000, però ja passa a
1.800.000 l’any 2012. L’Ajuntament de Palma baixa molt més,
dels 2 milions que havia tengut l’any 2011, que va venia dels
2.400.000 l’any 2009, passa a 1.400.000 euros. I el Consell,
també una altra, passa a la meitat del que donava l’any 2009; a
l’any 2011 havia donat 1 milió, a l’any 2012, 650.000 euros. Per
paga no s’ingressen, és a dir, llavors també hi ha un altre
problema de tresoreria, de liquiditat dins el 2012 que arriba un
moment que la Simfònica es troba amb unes dificultats que veu,
una situació delicada i que fins i tot anima o apunta que els
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músics creen o expressen la seva protesta d’una manera lúdica,
d’una manera que fins i tot hem pogut gaudir alguns a la Plaça
Major amb concerts gratuïts de tota una simfònica, però que
realment és penós veure que una de les institucions més
importants culturals del país que hagi de sortir al carrer amb les
seves demandes.

Aquí apuntam que la importància cultural de primer ordre
que té la Simfònica, que és insubstituïble per la creació d’un
públic estable, la tasca didàctica i de divulgació musical que fa
amb caràcter general és el principal instrument per donar a
conèixer la música universal feta a ca nostra, pensem que els
principals autors són estrenats per la Simfònica, és el cas de
mestre Torrandell, que per ventura és el que conec més pel
seguiment que li hem pogut fer, ha estat exquisida la recreació
i el cas que li ha fet la Simfònica amb moltíssima obra que l’ha
estrenada i que l’ha divulgada i posada, a més, amb moltíssima
dignitat, però també l’horitzó artístic i professional per als
alumnes del Conservatori Superior de Música, programen,
registren i promocionen la música dels nostres compositors,
però també, evidentment, dels millors autors d’arreu del món.
També dóna una oportunitat als nostres intèrprets o ofereix al
públic de les Illes Balears l’oportunitat de gaudir dels millors
directors i solistes mundials.

Els diferents governs jo crec que també han estat conscients
que pot servir com a promoció de les Illes Balears i una aposta
per a la desestacionalització i el turisme de qualitat. Però per
ventura aquestes potencialitats encara, nosaltres entenem, no ha
exhaurit la seva capacitat que té com un poderós atractiu per als
visitants i residents. Tothom que ha anat a veure la Simfònica a
l’Auditòrium sap quin percentatge d’auditori estranger té
qualsevol concert de la Simfònica a qualsevol moment de l’any.
Per tant, crec que també és una qüestió, la música és un
llenguatge universal i no té cap mena de barrera cultural ni
lingüística, per tant, s’hi hauria de donar suport. D’aquí, per
exemple, lamentam que aquesta empenta que tenia de la
Conselleria de Turisme doncs s’hagi abandonat perquè seguim
pensant que en comptes de banalitzar Mallorca com a una
destinació turística i les Illes Balears, que aquí s’ha de trobar
aquesta manera de cercar la manera que maldament l’orquestra
estigui a Palma poder involucrar totes les illes dins la seva
gestió i el seu funcionament, doncs, no se li treu tot el profit.

De totes maneres avui tenim una orquestra de més de setanta
músics amb un director reconegut, amb una participació en
concerts de temporada a l’Auditòrium de Palma
sistemàticament, els concerts familiars i escolars; la participació
en el Festival de Música del Castell de Bellver; el Festival de
Música de Pollença, com a mínim mentre duri i mentre no
esdevengui clandestí perquè les darreres intervencions de la
Simfònica la veritat és que han costat promocionar-les, però
evidentment és un festival de primer ordre com el de Pollença;
les temporades d’òpera a Mallorca i a Maó, que ha estat la
manera també d’entrar a Menorca; els concerts populars als
diferents pobles, que darrerament no han estat tan abundants
com a altres temporades, però que jo crec que també ajuda a
crear aquests vincles de la Simfònica amb tota la ciutadania; la
participació a distints cicles musicals i actes institucionals;
enregistraments; cinquanta-set concerts simfònics anuals;
trenta-cinc concerts de cambra, perquè clar la mateixa orquestra
permet que després els distints solistes o crear distintes
orquestres de cambra associades, és a dir, el fet de tenir

professionals de la música en el país, doncs evidentment té una
capacitat multiplicadora important i que hem de resoldre
aquesta situació.

Els impagaments i les retallades pressupostàries l’han
posada en una situació difícil - com deia-, però sembla que hi ha
el compromís, els darrers han estat expressats a l’Ajuntament de
Palma per unanimitat, també en el Consell de Mallorca
darrerament per unanimitat, jo crec que avui seria bo que el
Parlament també instàs el Govern per unanimitat a aquest
esforç, per tant, no hem volgut establir, quantificar aquest
compromís sinó fer-lo d’una manera àmplia perquè fos
assumible, però que evidentment fos de veritat, no fos un
compromís retòric.

Ens consta que el conseller és conscient de la dificultat
d’aquesta realitat, que ell hi voldria prendre cartes, però tot i que
les darreres notícies que ens arriben d’alguna mena d’entesa són
positives, no es veuen encara reflectides en cap document o en
cap garantia segura que doni estabilitat, continuïtat, seguretat a
la Simfònica. Em deia el conseller que son pare i tot sortiria de
la tomba si fos el conseller que eliminàs la Simfònica i segur
que el mestre Bosch alguna cosa faria. En qualsevol més enllà
de l’anècdota i sabent que tothom s’esforça és evident que no
podem deixar perdre la Simfònica. Si no hi hagués Simfònica
n’hauríem de crear una i si haguéssim de crear una ens
representaria un esforç suplementari al que ara hem de fer per
mantenir-la. 

Per tant, amb els canvis que suposi, pensi que el conveni
realment que va firmar el Sr. Fiol he tengut la gosadia fins i tot
d’apuntar que per ventura s’haurà de tocar, era aquella idea que
el primer any que firmes el conveni serà ics, però el segon any
serà ics més u i el segon serà ics més dos i el tercer serà ics més
tres, que era una mecànica de funcionament que, evidentment,
ara que estam a l’ics més cinc convendrà, per ventura, pensar-hi.
Nosaltres no entrarem, evidentment això és el gestor que ho
dugui, però som conscients que hi pot haver algun ressort o
algun reajustament, ara, voldríem pensar que és un reajustament
i no una destralada. Ja basta que passar de sis milions a quatre
milions a ningú no se li escapa que no és una rebaixa
proporcional a la que han tengut els pressuposts sinó d’un terç.
És molt el que ha passat del 2009 a 2012 i que hi ha d’haver un
moment que allò que quedi ha de donar per a una orquestra
digne, de qualitat i de nivell, no una reunió filharmònica de
passa tu. Parlam de primera línia musical com és avui nostra
orquestra simfònica.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís
Maicas i Socias, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir d’entrada, Sr. Alorda, que
donarem suport a la iniciativa del PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, abans d’entrar a fer un petit comentari. Ja
que vostè l’ha citat m’agradaria en aquesta casa dir que Josep
Balaguer a més de la tradició musical i el casal a Palma li
devem un petit tribut, nosaltres especialment com a inquers, atès
que mestre Balaguer era d’Inca i va deixar una tasca prou
estimable quant a musical i a tradició simfònica. 

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és un referent a
l’àmbit musical, no només a les Illes sinó a l’Estat, un referent
que ha estat possible amb l’esforç, dedicació i professionalitat
de moltes persones al llarg de gairebé vint-i-cinc anys. No ens
podem permetre malversar tot aquest esforç. No ens podem
permetre dilapidar aquesta riquesa cultural que és l’orquestra.

És tanmateix difícil afegir res al contingut de la iniciativa,
potser dos apunts de matís que m’agradaria esmentar i que són
de matís molt personal, el nivell musical d’un poble és un barem
bastant precís de la civilitat de la seva societat. Un poble a què
li agrada la música sol ser un poble que té un comportament
social, un comportament que enriqueix. I, altrament, el
llenguatge musical és una precisa combinació entre poesia i
matemàtica i és un llenguatge universal que agermana tots els
pobles, les persones de tots els pobles, a través de les emocions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
De bones paraules en podem dir tots, és veritat que tots estam
enamorats de la Simfònica i a tots ens agrada escoltar la
Simfònica, però els números són els que canten. I ara els ho
explicaré un poquet. 

El Grup Parlamentari Popular reconeix el valor de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la seva tasca de
difusió musical i cultural així com per la seva trajectòria plena
d’èxits i el seu alt valor artístic i professional de qualitat i vàlua
demostrada al llarg d’aquests 24 anys d’existència així com del
Consorci per a la Música i el seu personal d’administració i
producció per la seva dedicació en els objectius determinats en
els seus estatuts, com, per exemple, el de l’article 2.b) que surt
al BOIB, que compleixen efectivament. Per tant, estam
totalment d’acord a donar suport al punt 1.

Quant al punt 2, jo sí els demanaria que no només s’instàs el
Govern sinó instar les institucions que conformen el patronat.
Simplement seria canviar això, perquè clar no és el Govern
només, hem de recordar que el patronat està format per un 40%
del Govern, un 40% l’ajuntament i un 20% el consell. 

De totes maneres, jo crec que aquí és el moment també
d’analitzar un poc què es fa. Des del Govern de les Illes Balears,
i amb l’objectiu de solucionar els problemes econòmics de
l’orquestra, no podem oblidar que han passat i passen per
problemes econòmics bastant greus, es treballa actualment en
l’anàlisi dels períodes anteriors de gestió per tal de concloure i
identificar els conflictes que han generat la situació econòmica
i financera actual. Ja es va fer un informe per uns economistes
assessors del consorci, amb data 31 de desembre de 2010, i
aquest informe es va traslladar a la junta directiva del consorci
a la qual s’instava a la presa de decisions urgents davant la
situació de fallida tècnica valorada al voltant d’un milió d’euros.
És a dir, es devia un milió d’euros i sense dubte en la projecció
d’una situació que impossibilitaria el pagament de les nòmines
a partir del mes d’octubre. A això li hem d’afegir els
impagaments a proveïdors, imposts, seguretat social des del
quart trimestre de 2010, una xifra aproximada de 2 milions i
mig.

Vull dir, tot això és el berenar que s’ha trobat el Sr. MarcelAlí
Minaya, gerent, que, per cert, ell mateix va començar a
propugnar la reestructuració baixant-se un 50% el sou, devers
un 50, entre un 45 i un 50% ell mateix com a gerent de
l’Orquestra Simfònica o li varen baixar el sou o es va baixar el
sou. És a dir, aquest és el berenar que s’han trobat i amb aquest
berenar ja es treballa. Com es treballa? Bé, s’ha començat el
pagament a proveïdors amb el mecanisme extraordinari de
pagament habilitat pel Govern, el fraccionament del deute amb
la seguretat social i l’intent de negociació per part del consorci
i les institucions que el conformen amb el deute de l’IRPF. Hem
de pensar que l’IRPF es va deixar de pagar a partir del quart
trimestre de 2010, per tant, hi havia uns 800.000 euros de deute
i després també es fracciona aquest en més o manco uns 10.000
euros mensuals, més o manco. Per tant, bé, votarem que sí, però
que es fa. És a dir, de les Illes Balears a continuar solucionant
els problemes econòmics perquè, evidentment, s’estan
solucionant. Jo entenc que això, tal vegada, aquesta proposició
no de llei va entrar el mes de març, per tant, tal vegada, era un
moment que encara no...

Quant al punt 3, "el Parlament de les Illes Balears", tornar a
canviar, i en lloc de instar el Govern doncs posar el mateix que
hem posat en el punt dos. 

També vull explicar un poc què es fa. A més de les mesures
comentades en el punt anterior i fer possible la viabilitat del
consorci es treballa en l’elaboració d’un pla de viabilitat el qual
no només contempla la liquidació del deute anterior sinó que, a
més, reestructura i planifica la rendibilitat de l’ens. Aquest pla
es basa en l’aprofitament de recursos propis i autonomia, se li
diu ARPA, propiciant el fet d’evitar despeses externes i
fomentar l’autonomia de l’ens, la qual cosa significa un estalvi
proper als 600.000 euros en despeses generals en una primera
anàlisi i execució. 
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Relatiu al deute creditici financer del consorci cal dir que
ens trobam amb dues pòlisses de crèdit per un total de 550.000
euros totalment exhaurides i disposades. A data d’avui aquestes,
des de la gerència, s’han liquidades i només resta el pagament
i liquidació de 180.000 euros, els quals es troben en període de
negociació amb l’entitat.

Vull dir que el pla de viabilitat treballa en la reducció de
despeses, sempre sense afectar el nivell artístic i la qualitat per
la importància i la transcendència que això suposa, com ja hem
comentat abans. Despeses com, per exemple, hostesses han estat
negociades i passen a ser càrrec de les sales on actua
l’orquestra. Han estat suprimides les despeses en floristeria i
ornamentació; s’han renegociat cachés, partitures, lloguers
d’instruments, etc., i despeses de temporada, una temporada
presentada i aprovada per la junta directiva amb un valor inicial
de 310.000 euros, posteriorment quantificada per un valor de
365.000 euros i renegociada, al final, per un valor de 316.000
euros. Per tant, com es pot veure, es treballa dia a dia i molt
àrduament.

Després els de caire fungible també han estat reduïts i
racionalitzats. Igualment s’ha treballat en la redistribució i la
reestructuració tant de recursos humans com materials. També
fa uns mesos s’ha signat un conveni de colAlaboració amb el
Conservatori Superior, la qual cosa possibilita que els alumnes
d’aquell nivell no només tenguin l’orquestra com a horitzó
artístic i professional sinó que puguin participar d’ell com una
experiència acadèmica que enriquirà, sense dubte, la seva
formació, fent d’aquests alumnes uns músics més complets i
competents en la seva tasca instrumental a la vegada que es
redueix la necessitat de contractació externa de músics per a
l’ampliació de plantilla en algunes de les actuacions a
requeriment de l’obra a interpretar.

S’ha potenciat i es treballa en el canal de comunicació amb
el món docent, social i cultural arreu de totes les Illes Balears;
s’han establert contactes amb el sector del turisme i es treballa
en la implicació del consorci en el futur del turisme com a
objecte de dinamitzar econòmicament i socialment la comunitat
en tot el que això significa per a la nostra economia i societat.
El que passa és que hem deixat de costat la Conselleria de
Turisme perquè la Conselleria de Turisme era com un calaix de
sastre, que hi anava tot. Ara no, ara tot això es treballa des de la
Conselleria d’Educació i Cultura. Per això, és veritat, se n’ha
anat de la Conselleria de Turisme per passar directament i
exclusivament només a la conselleria.

Es treballa des de fa mesos en el conveni per la possible
radiodifusió facilitant que sigui més propera a la societat en
general, conveni aquest d’extrema dificultat pel tema dels drets,
no tan sols de les obres sinó també dels intèrprets així com dels
músics de la formació. D’altra banda, convenis de colAlaboració
signats amb anterioritat i que suposaven un desequilibri negatiu
entre despeses i ingressos. És veritat que tenim un BOIB firmat
dia 20 de gener de 2007, però s’ha de reestructurar un poquet
aquest BOIB i adequar-lo a la realitat, a la crisi econòmica. 

Des de les institucions es treballa constantment des de fa
mesos amb la possibilitat de capital privat en concepte de
patrocini. En els darrers dies, tot i el treball anteriorment detallat
i realitzat des de la gerència i l’equip administratiu del consorci,
els músics han presentat la seva disposició a renegociar el
conveni colAlectiu. Recordem que ells ja varen tornar enrere,
varen dir que no anirien a l’òpera de Verdi, no hi colAlaborarien,
però després sí que varen tornar enrere i varen dir que sí. Per
què? Doncs per tot això que es fa. 

Una vegada negociat un conveni colAlectiu congruent i real
podria suposar un estalvi important fins el punt que sumat a la
resta d’accions i mesures descrites donaria, sense dubte, la
possibilitat de fer viable el projecte del Consorci per a la Música
de les Illes Balears i orquestra, depenent d’aquest ens, per la
importància que això suposa no només musicalment per a les
nostres illes i societat sinó pels valors socials, educatius i
humanístics continguts en aquest projecte. 

Per finalitzar, només dir que el Partit Popular no només té
bones paraules sinó que el que fa és arreglar situacions, arreglar
situacions heretades de l’anterior pacte i mirar com, de quina
manera podem estalviar i reestructurar perquè la Simfònica
continuï endavant en aquest moment de crisi.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport als
dos grups. Al Sr. Maicas només la triada dels grans inquers,
deixant-ne sempre, que haurà d’estar agraïda la Simfònica a part
del Sr. Balaguer i Torrandell que ja hem anomenat, també una
paraula per a Ferragut perquè la veritat és que Marc Ferragut,
amic de tots dos, que sense ell no tendríem jo no diria només
l’Auditòrium sinó un dels impulsors amic de (...) i tot el que va
significar la Simfònica i tot el suport que fa Ferragut a tota
l’operació. Dit això, crec que l’importat és anar cap al futur. 

Jo crec que un dia intentarem analitzar d’una altra manera
quines han estat les dificultats. Nosaltres donam un braç per si
voldríem entre tots pactar si en aquests moments de dificultats
com és que es poden fer ajusts per tirar endavant en la línia que
se’ns aportava des del Grup Popular. Si és des dels retrets, com
si uns que són els bons gestors, perquè nosaltres només
donàvem 6 milions d’euros cada any a la Simfònica i quan ha
entrat el Partit Popular ho farà molt millor amb 4, doncs, clar,
se’m posa massa fàcil perquè és veritat que les dificultats de
tresoreria hi han estat i hi són avui i hi ha hagut moltes per
impagaments i hi ha hagut problemes amb (...) de tresoreria.
Volem dir que tot és un problema de gestió heretada de fa ja un
any, perquè ja no és el mes passat, no és de despús-ahir, que
gastar 4 milions no és el mateix que 6? Que encara hi haurà
menys problemes de tresoreria si ho deixam en 2? Que
segurament hi hauria molt menys si ho deixàssim en 200.000
euros? Que no hi hauria cap problema de tresoreria si liquidam
la Simfònica? 
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Bé, jo crec que no és això del que intentam parlar i jo em
vull sumar a la vocació que hem expressat tots. El moment és
difícil, s’hauran de prendre decisions, alguna d’elles impopular,
i jo crec que si cercàssim el camí de veure què és el prescindible
o què és allò que hem d’ajustar i què, crec que farem un avanç
i crec que la Simfònica o les grans institucions del país que
haurien d’estar al marge de la lluita partidista, això al nostre
parer, almenys de les grans institucions culturals, doncs, crec
que ho agrairien. Jo crec serà bo que així sigui i un dia que
reflexionem, com és que nosaltres hem de tenir i hem d’intentar
passar de 6 milions a 4? I jo no sé si de 3,5? Extremadura té
dues orquestres simfòniques sense cap problema superiors a les
nostres. O quants de pobles amb menys població que les Illes
Balears tenen més simfòniques que nosaltres amb uns
pressuposts que ens tapen amb set flassades? Qualque dia
haurem de fer aquesta reflexió i pensar què està passant. Abans
d’autoflagelAlar-nos tant pel que destinam a cultura, que som
una potència turística mundial. Som una potència turística
mundial i anam amb misèries culturals, és que anam amb
misèries.

Bé, dit això, jo crec que l’important és arribar a aquest
acord. Sí que volia expressar una reflexió sobre les esmenes que
em planteja el Grup Popular, jo li faria una transacció, si pot ser,
així com en el tercer punt entenc que el que hem de fer és..., em
sembla bé adreçar-nos al Consorci Fundació Pública de les
Balears per la Música, dèiem que fes el Govern el treball i el
sotmetés al consorci, però si ha de ser motiu perquè ens
entenguem o perquè hi hagi un acord, es troba més oportú que
instem el Consorci Fundació Pública de les Balears per la
Música que faci el pla de viabilitat, ens sembla bé. 

Ens sembla bé, i ja dic que ens oferim que, si hi ha d’haver
alguna reunió de treball o quan tenguin alguna proposta es
considera valuós, interessant que hi hagi una entesa unànime o
de compromís per part dels grups, perquè això representarà per
a cinc anys o per a deu que hi hagi un compromís que fermi tots
els grups, nosaltres ens hi oferim. Si no cal, idò no cal,
l’important és que funcioni la simfònica.

En canvi, en el segon punt, no em farà res canviar “el
consorci”, però de vegades tenim aquest escrúpol que, havent-hi
un ajuntament de Palma que té el seu ple que ja ha aprovat per
unanimitat que l’ajuntament faci la seva aportació, el consell té
un ple, té un òrgan de control i de govern que ja ha demanat al
seu patró que s’hi impliqui, trobàvem que maldament el
Parlament està en un altre nivell, es pot adreçar a totes les
institucions del país, trobam que no és bo que el Parlament faci
moltes vegades instar el consell a fer una cosa ni instar
l’Ajuntament de Lloret a fer una cosa, ho pot fer, no?, però crec
que és més propi que el Parlament d’alguna manera trobi com
a interlocutor natural el Govern i després el Govern ja serà el
patró que ho farà.

Insistesc, com que es tracta d’un consorci al qual hi ha el
Govern no... si és un motiu per entendre’ns podem posar al
segon punt “el consorci”, però crec que, si hi estigués d’acord
la Sra. Aguiló, podríem fer aquesta transacció al tercer punt i
posar “el consorci”, però al segon punt mantenir “el Govern”,
tot sabent que cadascun dels patrons ja ha pres un acord
semblant en la seva institució respectiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Entenc que acceptaria... 

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, sí, acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podríem dir que s’acceptaria tot per assentiment?
Vostè també està d’acord, Sr. Maicas?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2131/12.

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