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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Maria José Bauzá sustituye a Manuel Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1214 i 2764/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1214/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
la normativa de seguretat a l'Escola d'arts d'Eivissa.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1214/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la normativa de seguretat a l’Escola d’Arts
d’Eivissa, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i
Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bon vespre a tothom. La proposició no
de llei que presentam avui fa referència a les instalAlacions i a
les condicions de seguretat en què es treballa a l’Escola d’Arts
d’Eivissa. Abans de passar a la defensa específica dels punts de
la proposició no de llei, m’agradaria fer algunes consideracions
sobre l’esmentada l’Escola d’Arts i que serveixi per situar el
context d’aquest centre educatiu.

Aquesta escola es va crear l’any 1935, té la seva primera
seu, igual que llavors, també la tenia a l’institut, l’antic Convent
dels Dominics de la ciutat d’Eivissa. Posteriorment la seu de
l’Escola d’Arts va ser a l’Avinguda Espanya núm. 12 fins l’any
1995. A partir d’aquest moment les dependències es varen
traslladar a Can Cifre, aquest trasllat suposava en principi passar
a una seu provisional i que teòricament no havia de durar gaire
temps, això era l’any 95. L’any vinent farà 20 anys i l’Escola
d’Arts continua encara avui a l’edifici provisional.

Portam per tant, una provisionalitat de 19 anys, no està
malament! Les dependències de Can Cifre però corresponen a
un antic equipament sanitari, de manera que no compleixen les
mesures necessàries per albergar-hi un centre educatiu, ni tenen
les característiques pertinents per fer-ho i a més, si aquest es
manté a través del temps, com sembla ser que li està passant a
aquest centre educatiu.

Amb feina i esforç, els equips de professors de l’Escola
d’Arts i també amb petites intervencions que s’han fet aquests
anys, s’hi han pogut desenvolupar, en condicions però precàries,
l’activitat educativa al llarg d’aquests anys. Actualment el
centre compta amb 261 alumnes matriculats i repartits en dos
grups de primer de batxillerat i dos grups de segon del mateix
nivell. Tots naturalment de la modalitat de batxillerat d’arts. A
més, el centre compta amb un grup de PQPI, d’auxiliars de
fusteria, cicles formatius de grau mitjà d’ebenisteria artística,

cicle formatiu de grau mitja de forja artística, també cicle
formatiu de grau superior de modalisme de la indumentària i un
cicle formatiu també de grau superior de moblament i disseny
interiors.

Per dur a terme aquestes activitats formatives de l’Escola
d’Arts d’Eivissa, es compta actualment amb tota una plantilla de
30 professors i 50 personal no docent. Es tracta d’un centre
considerablement actiu, l’Escola d’Arts d’Eivissa participa en
programes com ara Erasmus, o bé el Leonardo, allà on
participen tots els cicles formatius, està present en molts dels
esdeveniments més importants de l’illa d’Eivissa. Fa un esforç
considerable donades les seves mancances, tant pel que fa a
recursos humans com per a recursos materials. Així per
exemple, participa en la passarelAla Adlib, com a colAlaboradora
amb el Consell Insular d’Eivissa, en l’organització de la seva
participació, en la desfilada, en la Fira Medieval, la Fira
d’Hàbitat, etc. Es tracta, per tant, d’un centre actiu i ben
incardinat en la societat eivissenca.

A més, a grans trets podem considerar que es tracta d’un
centre amb èxit des d’un punt de vista formatiu. Com a dada
significativa, un 60% de l’alumnat de cicles formatius que va
finalitzar la seva formació des de l’any 2000, ha trobat feina
dins el seu sector o ha creat la seva pròpia empresa també del
sector. Per tant, es tracta d’un equipament educatiu que està
completament incardinat en la seva societat, tant pel que fa a la
participació, com pel que respecte a la creació de professionals
amb un futur laboral.

Però l’estat de les instalAlacions del centre és lamentable, la
seva degradació es contínua. El mes de febrer de l’any 2011,
davant aquesta situació, el servei de prevenció dels riscos
laborals de la caib, de la comunitat autònoma, va visitar l’Escola
d’Arts per fer l’avaluació de riscos laborals, d’acord amb la Llei
31/95, de 8 de novembre. En passaren còpia a l’IBISEC i a la
Direcció General de Personal Docent de la Conselleria
d’Educació. Aquesta avaluació realitzada a principis del 2011
no pot ser més demolidora. Alguns aspectes, només alguns
aspectes dels tres volums que té aquesta avaluació, diuen per
exemple: “quant a la instalAlació elèctrica està marcada amb un
nivell de risc important i amb un grau 3 de severitat” -grau 3
perquè no n’hi ha més, és el màxim- “L’acció correctora
demana que l’estat de conservació d’aquestes instalAlacions
elèctriques no és adequat, s’ha de constatar la posada a terra a
mecanismes accessibles, a conduccions amb mal estat i part de
les instalAlacions que no se sap si estan en servei. Per tant, s’ha
d’arreglar la centralització de comptadors elèctrics”.

Un altre cas severitat 3 amb risc important, diu: “no hi ha les
instalAlacions contra incendis que es demana, segons la
normativa actual. El centre està situat en un lloc de difícil accés
per als mitjans d’ajuda exterior. Per això s’ha de tenir clar i
entrenat la manera d’actuar en cas d’emergència. Què s’hauria
de fer per corregir-ho? Òbviament actualitzar la posada en
servei, manteniment, etcètera”.
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I una altra encara, es varen detectar un munt de mancances,
la majoria de les quals a hores d’ara, quan han passat tres anys,
els tres anys que duim d’aquesta legislatura i encara no s’han
solucionat. L’anterior Govern va fer el primer pas, però no ha
tengut una continuació malauradament i avui sí que intentaríem
que aquells primers passos que es varen fer a finals del 2011,
tenguessin aquesta continuïtat.

Durant el mes d’octubre passat, es va produir una visita al
centre per part dels responsables de l’IBISEC i es va quedar a
l’espera de la realització d’un informe per poder posar en marxa
les tasques necessàries per tal de rectificar les deficiències
esmentades. A hores d’ara ni tan sols l’informe de l’IBISEC,
que no és la solució del problema, no s’ha fet ni se’n sap res.
Per tant, ara farà 9 mesos, no sé quin temps necessita realment
l’IBISEC per fer aquest informe, però crec que la situació en
què està el centre i que ara que començam les vacances, que
seria el moment d’encarar aquest problema, s’hauria de fer. Per
tant, el centre continua patint situacions molt dificultoses per al
seu funcionament. 

També vull remarcar els problemes que té la seva
maquinària. Tenguem en compte que són cicles formatius de
grau superior, per tant, hi ha tot un seguit de maquinàries que
requereixen obres de millora, i que s’haurien de fer obres com
l’aïllament dels sostres per evitar humitats i degoteigs. I sobretot
i acab, és del tot imprescindible arreglar la instalAlació elèctrica,
que s’ha de renovar del tot. Pensem que pràcticament totes les
tasques que es duen a terme requereixen d’aquesta instalAlació,
que estigui en condicions i que l’informe del 2011 ja deia
clarament que la situació era de risc per a les persones que hi
treballen i hi estudien.

Per tant, pens que la solució al problema no es pot demorar
més. Per això presentam aquesta proposició no de llei, instant la
Conselleria d’Educació perquè l’IBISEC dugui a terme les
mesures necessàries per eliminar, o reduir substancialment, els
riscos detectats en l’avaluació feta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdó, només és que hi ha algunes fotografies de la situació
en què es troba aquest centre, sí que m’agradaria passar-les i
que els membres de la comissió les poguessin veure, si no hi té
inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap inconvenient.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí ha acabat, no? Idò, moltes gràcies, Sra. Marí.

Ara passaríem al torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada la Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Jo he fet
una lectura d’aquesta proposició no de llei, he escoltat
atentament els arguments que ha utilitzat avui la seva ponent. I
simplement dir que per part del nostre grup parlamentari, com
no pot ser d’una altra manera i supòs que no hi haurà cap vot en
contra, nosaltres donam suport a aquesta proposició no de llei.

Tal vegada crec que li faltaria una temporalitat, perquè
després d’escoltar la ponent i que hagi justificat d’una forma tan
clara, amb les fotografies que també ha mostrat, la necessitat de
reparar tots aquests obstacles o tots aquests problemes que
presenta aquest edifici, tal vegada en aquesta proposició no de
llei convendria que hi hagués una temporalitat per instar el
Govern, perquè l’instam i si no hi ha una temporalitat..., però
que s’iniciï d’aquí 3 o 4 mesos, o durant aquest estiu, tal vegada
es pot aprovar i es començarà un altre any.

També em pareix bé perquè no estableix prioritats, les
prioritats sobre quines han de ser les primeres passes les han de
marcar els tècnics, per tant, jo crec que és correcte.

Vostè, clar, és que  ha parlat d’un edifici molt antic, utilitzat
de forma intensiva durant molts d’anys per part d’alumnes
joves, que això també és una característica determinant, no són
persones adultes tranquilAles, quietes, s’ha hagut d’adaptar
l’edifici a noves prestacions en temes d’art. A més, ho ha fet
amb molt d’èxit, pels resultats que vostè està donant, una
capacitat d’integració laboral molt alta, o com emprenedors, o
com a treballadors, vull dir que estan molt ben orientats a la
demanda. I això supòs que també exigeix aquest ús i aquest
canvi d’ús continu per part de l’edifici i això fa que un edifici
tengui un esgotament de la seva estructura i de totes les seves
infraestructures que no té un altre edifici, que no necessiti
canvis permanents, o que té una població destinatària molt més
tranquilAla.

Vostè ha parlat a més, de molts de tipus de formació, de
batxiller, de PQPI, de diverses modalitats formatives i això
també és una de les característiques d’aquesta adaptació. Per
tant, ens trobam amb un edifici molt antic, que ha tengut
diferents processos d’adaptació, segons les necessitats
educatives que tenia i que s’adaptava a l’illa i per a una població
molt jove, que usa els edificis d’una manera diferent d’allò que
podria ser una població més adulta. 
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Vostè l’únic que demana és una cosa molt sensata, que el
Govern es posi en marxa per poder resoldre o solucionar unes
problemàtiques que estan detectades pel propi Govern, la qual
cosa subratllaria. Són els serveis de prevenció de riscos laborals
de la CAIB, és el propi Govern que ha detectat aquestes
mancances, és ell que s’autoavalua i des d’aquesta
autoavaluació, sembla que després no fa res.

Per tant, nosaltres pensam que no hi ha cap condició per
votar en contra, tot el contrari. L’únic que demanaria és si fos
possible marcar una temporalitat si hi hagués un vot afirmatiu
per part dels grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i
Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bones tardes a tots. Efectivament, l’Escola d’Arts i Oficis
d’Eivissa és un centre educatiu depenent de la Conselleria
d’Educació del Govern de les Illes Balears té més de 250
alumnes repartits entre el batxillerat d’art i els cicles formatius
d’arts plàstiques i disseny de forja, ebenisteria, moblament i
modalisme de la indumentària.

La seva història a Eivissa arranca fa quasi 80 anys, l’any
1935, i ha passat per diverses ubicacions fins arribar a l’actual,
on s’hi troba des de l’any 95, concretament al municipi de Sant
Josep de sa Talaia a Can Cifre. Nosaltres volem destacar la
capacitació per obtenir un lloc de feina que proporciona aquest
centre educatiu, pel fet que més del 60% dels alumnes trobin
una feina relacionada amb els estudis cursats a l’Escola d’Arts
i Oficis. I pensam que en un moment de dificultats econòmiques
i de tant d’atur, com vivim ara, això és una raó realment
important que dóna una idea clara de la necessitat de mantenir
aquest centre formatiu en les millors condicions i de potenciar-
lo de cara al futur.

Crec Sra. Marí que avui tots els grups polítics que hem
tengut responsabilitats de govern els darrers 20 anys, podem
entonar el mea culpa i podem reconèixer que per a ningú
l’Escola d’Arts i Oficis ha estat suficientment prioritària, perquè
des del seu trasllat a Can Cifre, cap govern no s’ha ocupat de
fer-hi cap inversió fins ara.

El context i els motius tots els coneixem, el dèficit històric
en infraestructures educatives que ha patit l’illa d’Eivissa ha fet
que quan hi ha hagut recursos i aquests recursos s’han invertit,
s’hagin establert altres prioritats. Tots hem pensat primer en fer
instituts que alberguessin un nombre molt superior d’alumnes
del que té l’Escola d’Arts i Oficis i que a més eren
indispensables a determinades zones de l’illa, o en fer escoles
de primària també molt necessàries, i l’Escola d’Arts i Oficis
sempre ha quedat per a després.

La veritat que una inspecció feta a finals de la passada
legislatura no suposa cap passa en positiu per part de l’anterior
Govern. Però ara sembla que a la fi tenim un govern que se
n’ocupa. L’any passat l’IBISEC va realitzar una visita conjunta
entre la direcció del centre i els tècnics de la conselleria per
detectar les mancances i deficiències d’aquesta escola, entre les
quals hi ha les de l’informe de riscos laborals, al qual vostè
alAludeix a la seva proposta. En aquests moments l’IBISEC ja ha
elaborat un informe on es detallen les possibles solucions i
també el cost de la seva execució. I ara procedeix iniciar la
redacció del projecte corresponent, el qual, una vegada redactat
i supervisat, permetrà licitar les obres.

Per tant, el nostre grup parlamentari vol reconèixer l’esforç
del Govern que no només ha parlat del tema, com ha passat en
anteriors ocasions, sinó que actua. S’ocupa del problema i fa les
passes necessàries per posar-hi solució, tal com també va fer en
el cas dels problemes elèctrics que hi va haver a l’escola de Sant
Jordi, o dels problemes en el sostre que hi va haver en el colAlegi
de Can Misses.

El Govern té previst executar tal aviat com pugui, les
actuacions necessàries per eliminar i reduir substancialment, no
tan sols els riscos detectats a l’avaluació feta, sinó també altres
mancances del centre. Nosaltres celebram aquest compromís i
valoram aquest esforç en un moment de dificultats econòmiques
en el qual també s’ha de dir que la Conselleria d’Educació fa un
gran esforç inversor a l’illa d’Eivissa en infraestructures
educatives.

Sra. Marí, tal com ve redactada la seva proposta, no li
podem donar suport perquè sembla que partim de zero i la
realitat és que aquest Govern ja ha fet passes molt importants
per resoldre aquest tema. Nosaltres li proposam una esmena que
seria afegir al final de la redacció del seu punt, el següent: “tal
com ja té previst a l’informe que ha elaborat i que recull les
possibles solucions per a l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa”.

Si vostè accepta aquesta proposta, sortiria aprovada veig que
per part de tots els grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Marí vol fer ús d ela paraula? Té un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Molt breument. Gràcies per aquest inici
de suport a aquesta proposició no de llei. Però també vull dir i
crec que s’ha de dir que és cert que l’Escola d’Arts fa molts
d’anys que pateix tot un seguit de deficiències greus. Però pens
que això no és cap excusa per no acarar o no fer la feina. Pens
que tots els governs que hi ha hagut en aquesta comunitat en
aquests darrers 30 anys, amb les mesures en què anaven marcant
les seves línies d’actuació, han solucionat aquest dèficit històric
en infraestructures educatives. 
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Crec que tot això ha estat fins enguany, aquesta legislatura.
Crec que aquella inèrcia que es duia ha patit una frenada molt
important aquesta legislatura, per la situació econòmica, per les
prioritats del Govern, per allò que sigui, però tot ha confluït amb
aquesta deixadesa dins el sistema educatiu en aquests moments
i que afecta també, per tant, les infraestructures.

Jo pens que és molt important que aquestes obres es facin,
que es facin d’una manera molt urgent. No vull ser alarmista,
però tenint en compte les maquinàries que hi ha allà, només a
tall d’exemple, perquè ús en faceu una idea i perquè no és una
cosa qualsevol, una serra de tall vertical, amb un diàmetre de
prop d’un metre d’ampla, maquinària com aquesta no té cap
tipus d’assegurança d’aturades d’emergència. Per tant, treballen
sense possibilitat d’aturar-la si hi hagués un accident. Martells
mecànics que el mateix informe diu que són de “risc
intolerable”, no hi ha moderats ni importants, sinó que posa de
“risc intolerable”, perquè tampoc no disposa de cap tipus de
resguard de protecció per a la projecció de fragments. És a dir,
si el dia que passi, que pot ocórrer, que alguns d’aquests
fragments impacti contra un estudiant i li produeixi algun tipus
de lesió, que pot ser permanent, tal vegada llavors tots aquí
també ens podrem posar les medalles de les feines que han fet
els governs respectius.

Hi ha l’informe de riscos laborals, hi ha l’informe del risc de
com està tot. Està fet des del 2011. L’IBISEC fa 9 mesos que va
fer la passada per aquest centre i encara no hi és. Per tant,
lamentar el retard de l’IBISEC i crec que s’hauria de deixar
claríssim, no pens entrar en quines són les prioritats, crec que
n’hi ha tantes que són tan importants i que ho deixaríem per als
tècnics. Però sí que seria important, si pogués ser, recollir
l’esmena in voce que ha fet la portaveu del Grup MÉS, en
marcar termini, i d’aquesta manera també s’acceptaria l’esmena
que fa el Grup Popular. 

Seria interessant, per tant, si poguéssim aturar just un minut,
per fer el redactat per veure com quedaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, fem un recés d’un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió. Sra. Marí, podria fer lectura de com
quedaria el text a votar?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. El text quedaria de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, mes concretament, la Conselleria d’Educació i en el
seu cas l’IBISEC, perquè dugui a terme les mesures necessàries
per eliminar o reduir substancialment tots els riscos detectats en
l’avaluació feta, tal com té previst l’informe que ha elaborat
l’IBISEC i que recull les possibles solucions per a l’Escola
d’Arts d’Eivissa com més aviat possible”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò, aquest seria el text que passaríem... bé, que no
faria falta votar, que podríem dir que s’aprova per unanimitat o
per assentiment, millor dit. En conseqüència quedaria aprovada
la Proposició no de llei RGE núm. 1214/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2764/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a commemoració
dels set-cent anys de la mort del beat Ramon Llull.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2764/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
commemoració dels set-cents anys de la mort del beat Ramon
Llull. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana
Maria Aguiló i Garcias, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Parlar de la figura de Ramon Llull, de
la seva personalitat i les seves obres transcendeixen l’àmbit
local, la seva figura constitueix a nivell nacional un dels grans
personatges de la nostra història de rellevància internacional. La
celebració que la nostra comunitat projecta ha de tenir el suport
del Govern d’Espanya colAlaborant en els actes commemoratius
dels set-cents anys de la seva mort, que tendrà lloc al llarg dels
anys 2015-2016.

Tal com figura en el text de la proposició no de llei
presentada, justifica que la celebració no només es limiti a un
any sinó a dos pel fet que no existeix una unanimitat absoluta
respecte de l’any de la seva mort, com tampoc no existeix al
voltant del seu naixement. En qualsevol cas, això ens pot donar
l’oportunitat d’aprofundir durant almanco dos anys sobre la vida
i l’obra d’aquest filòsof, poeta, místic, inventor, teòleg i
missioner mallorquí.

Ramon Llull és un personatge que set-cents anys després de
la seva mort les seves teories d’índole filosòfica i teològica
encara són objecte de debat. No podem deixar de ressenyar
l’excepcionalitat del personatge que transcendeix àmpliament
l’època que va viure i no només per la qualitat de les seves
obres literàries sinó per aquesta preocupació per cercar eines
que li permetessin convèncer de les seves creences.

Vull destacar aquí que per a ell no hi havia fronteres
lingüístiques ni físiques ni geogràfiques ni filosòfiques per tal
de dur a terme la seva missió, i així en una aparença seriosa crec
que un fet inusual en aquella època aprengué quatre llengües,
les quals va utilitzar per convèncer el màxim nombre de lectors
i d’estudiosos possibles. Però també en un moment que els
viatges, bé per mar o per terra, comportaven un perill bastant
evident el trobàvem primer a Occitània o a Rocamadour, a
Santiago de CompostelAla o a Barcelona, també en diferents
ocasions a Montpellier, a París, a Roma, a Pisa, a Gènova, a
Messina, a Viena, a Xipre, a Armènia, a Terra Santa o a Tunísia.
Era una persona que basava el seu pensament teològic no en les
escriptures sinó en el raonament, controvèrsia que encara avui
és objecte d’estudi. Ramon Llull és un personatge fascinant, tant
la seva vida com la seva obra, i per això segueix sent un
personatge d’actualitat. 
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Quant a la implicació i lideratge de les institucions de Palma
de Mallorca, de Mallorca i de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en aquesta commemoració i que, per tant, tenguin la
iniciativa de recaptar la colAlaboració del Govern de la nació es
justifica pel fet obvi de ser Palma el lloc de naixement de
Ramon Llull i Mallorca on va desenvolupar gran part de la seva
vida i la seva obra i on reposen les seves restes mortals. 

A més, aquesta terra ha estat profundament lligada a la seva
obra i així s’ha vist reflectit des del segle XV en la primera de
les seves institucions acadèmiques, la Reial i Pontifícia
Universitat LulAliana i Literària de Mallorca, propulsora de
l’actual Universitat de les Illes Balears que va ser fundada el
1483 i dedicada al beat Ramon Llull i fou, a més, la seu de les
controvèrsies entre lulAlistes i anti lulAlistes, a les quals feia
alAlusió. També la Societat Arqueològica LulAliana, que és una
rellevant institució cultural que data del segle XIX i que
actualment segueix en actiu. O l’Estudi General LulAlià, un
centre de docència, investigació, particularment de llengües,
creat l’any 1951 i que continua també obert a l’actualitat. Es
tracta de tres exemples d’institucions acadèmiques que tenen
com a finalitat, de manera parcial o exclusiva, el coneixement
i la difusió de la figura del beat Ramon Llull.

La seva empremta també està present en el Monestir de La
Real on va estudiar, així com a Miramar on va fundar la seva
escola de missioners i també a la Basílica de Sant Francesc on
reposen les seves despulles. 

Del Govern d’Espanya, en concret del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports, solAlicitam el Grup Parlamentari Popular,
utilitzant aquest parlament, una colAlaboració que, a l’espera que
es vagin concretant els actes amb els quals commemoram aquest
set-cents aniversari, podria concretar-se, per exemple, amb la
posada a disposició dels fons documentals i de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, de titularitat i gestió estatal, com de l’Arxiu
del Regne de Mallorca, de titularitat estatal i gestió transferida
al Govern de les Illes Balears, i també de qualsevol altra
documentació que es custodiï en arxius i biblioteques estatals
relacionades amb Ramon Llull o amb la Societat Medieval i
altres ajudes que atorga el ministeri en règim de concurrència
competitiva, com no podia ser d’altra manera, com per exemple
les ajudes a la promoció de la lectura i les lletres espanyoles; les
ajudes a l’edició; a la traducció en qualsevol llengua estrangera;
les ajudes destinades a les corporacions locals que fomentin la
comunicació cultural, que en aquest cas podria participar
l’Ajuntament de Palma de Mallorca, i evidentment el concurs de
la Societat Estatal d’Acció Cultural Espanyola, i la colAlaboració
de les ambaixades d’aquells llocs que varen tenir relació amb la
figura de Ramon Llull, si es considera l’oportunitat de dur a
terme algunes actuacions amb ells, això sí, sense perjudici
d’aquelles actuacions que poguessin derivar d’àmbits de
colAlaboració que s’estableixin amb posterioritat durant els anys
2015-2016.

En resum, i per acabar, mitjançant aquesta moció presentada
pretenem instar el Govern d’Espanya a colAlaborar en els actes
commemoratius dels set-cents anys de la mort del beat Ramon
Llull que tendran lloc durant els anys 2015 i 2016.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup, Sra. Diputada,
donarà suport a aquesta proposició. El tema de Ramon Llull ha
sortit diverses vegades, tant en comissió com en el Plenari, per
tant, no m’estendré més ja sobre la figura de Ramon Llull.

Només voldria incidir en un aspecte que per a mi no és
secundari, en la seva exposició, crec que ben argumentada, hi ha
un paràgraf que empra i diu, “la seva activitat literària teològica
i filosòfica és ingent tant en llatí, en àrab com en llengua
romanç”. A mi m’agradaria fer-li l’apreciació, el suggeriment
que les coses tenen un nom i els idiomes també, no hem de tenir
por de pronunciar-los, ni les coses dels noms ni els idiomes, és
un fet contrastat pels científics que els primers, que es detecten
els primers exemples de designació de la llengua catalana tant
en El llibre dels fets del rei En Jaume com en els textos de
Ramon Llull.

Vostè sap tan bé com jo que el romanç era una llengua de
trànsit, era una llengua que passava del llatí vulgar a la
Romània, que era, diguem, els territoris on es va establir
l’imperi romà i que va adoptar el llatí com a llengua, el llatí va
anar evolucionant i d’aquesta evolució varen sorgir les llengües
romàniques. 

Jo crec que hem de dir clarament que Ramon Llull va
escriure en tots els idiomes que diu, però també ho feu i sobretot
en català de la mateixa manera que no podríem dir que Gonzalo
de Berceo escrigués en romanç sinó que va escriure en castellà.
No ens ha de doldre dir cadascun què va escriure i com va
escriure-hi i amb quin idioma ho va escriure. Jo li faria aquesta
reflexió perquè és una llàstima que en tot el seu escrit enlloc es
citi, precisament, l’idioma català, la procedència catalana de
Ramon Llull, la seva catalanitat i l’ús, principalment, d’aquesta
llengua. 

Vostè, vull pensar que obeeix a un error de redacció i no a
una intenció de voler amagar un fet que és evident i que tots els
estudiosos el contemplen i l’acrediten. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, per
un temps màxim de deu minuts.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 67 / 22 de maig del 2014 1039

 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari també
donarà suport a aquesta proposició no de llei. Tampoc no vull
ampliar molt més el meu argument que ja s’ha exposat aquí per
part de les dues persones que m’han precedit, la commemoració
i el suport a la commemoració del que pot ser l’any Ramon
Llull, ja s’ha debatut en aquest parlament, es va debatre a través
d’una proposició del Partit Socialista l’any 2012, que li vàrem
donar suport tots els grups parlamentaris, es demanava en aquell
moment instaurar la setmana Ramon Llull, es va debatre i es va
acordar que seria una setmana de Ramon Llull sobretot a partir
de l’any 2015, que és quan es commemora la seva defunció.

Després també, casualment, fa tres setmanes que es va
discutir precisament el seguiment d’aquesta proposició no de
llei per part també del Grup Socialista, va comparèixer la
consellera i també va donar explicacions. Tant en comissió com
en Plenari s’ha explicat ja la biografia, l’obra, els dubtes que hi
ha al voltant de la figura de Ramon Llull, el seu pensament, la
seva repercussió a nivell europeu i també més enllà d’Europa.

Per tant, no fa falta incidir, reincidir en la importància
d’aquesta figura.

I coincidim també amb el Sr. Maicas que el tema,
precisament, d’una de les característiques o de la importància
que té Ramon Llull en tot el seu reconeixement és que és dels
primers autors importants que usa el català com a llengua culta,
vull dir, ja no com a llengua quotidiana de parlar a casa seva o
entre els seus amics sinó com una llengua culta, és dels primers
autors que la utilitza i això també s’hauria de subratllar en
aquest parlament, començà a fugir del llatí com a única llengua
culta i reconeguda i començà a utilitzar les llengües que eren
considerades menys cultes, entre elles el castellà i també el
català, va ser dels primers autors. 

L’únic lamentar que sempre aquest part de disponibilitat
pressupostària que a mi m’agradaria llevar, perquè crec que el
Parlament hem d’instar que se celebri sense posar aquesta frase
de disponibilitat pressupostària, ja la posaran, ja la limitarà el
propi govern de l’Estat perquè la veritat és que convidar que es
celebri depenent de la disponibilitat pressupostària una
commemoració tan important o una celebració tan important,
idò, ells ja aplicaran l’austeritat que saben aplicar en
determinats actes com aquest, però crec que no fa falta que surti
del Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Aguiló, vol fer ús de la paraula?
Té vostè la paraula. 

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies als portaveus del Grup
Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS pel suport
a aquesta proposició no de llei.

Vull dir-los que per a nosaltres és una proposició no de llei
bastant important perquè no només ens circumscrivim que sigui
una setmana sinó que el Parlament d’aquesta comunitat
autònoma, la comunitat autònoma a la qual pertany Palma de
Mallorca que és on va néixer Ramon Llull i on descansen les
despulles de Ramon Llull, idò, és aquest parlament que demana
al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports que li solAliciti que
s’involucri en els actes d’aquests set-cents aniversari. Per tant,
nosaltres creim que és molt important.

No està en el nostre ànim plantejar cap polèmica amb
aquesta proposició no de llei, tan sols constatar la importància
de la figura de Ramon Llull i una prova més de la
multiculturalitat d’Espanya. És evident que tendrem oportunitat,
tots nosaltres, de poder reflexionar sobre la figura de Ramon
Llull amb motiu dels actes que s’organitzin i no hem de tenir
por a la polèmica. Crec que el propi Ramon Llull, amb la seva
extensa obra, ens dóna una lliçó de respecte. La figura del
personatge i la seva obra ha de ser motiu d’unió entre tots
perquè jo crec que ell era un dels seus objectius, unir dins la
diversitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per tant, entenc també que hi
hauria assentiment i no faria falta passar a votació. En
conseqüència, quedaria aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 2764/14.

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